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Fonts oficials, a les quatre de la matinada

UCD torna a guanyar
Girona
Socialistes de Catalunya ..27,2%
Centristes de Catalunya.. ..25,3%
Convergència i Unió .. .24,6%
PSUC
9,4%
Les eleccions generals no canviaran sensiblement el panorama
polític i la correlació de forces a
nivell de ('Estat espanyol, segons
es desprèn de les dades, ja força
avançadas, subministrades a les
quatre d'aquesta matinada per
fonts oficials.
Ei palau de Congressos de Madrid oferia els següents resultats,
pel que fa al 42% del cens a nivell
de tota Espanya, amb un índex de
participació del 67% i una abstenx:ió del 33%: UCD, 34%; PSOE,
29%; PCE, 9%; i DC, 5%. CDC i el
PNV assolien , cada un d'ells, un
2%.

Espanya

Catalunya

Pel que fa a Girona, les dades,
semblaven donar un lleuger avantatge a PSC-PSOE sobre UCD,
que el seguia a la llista. Després
vindrien els CDC i, a més distància, el PSUC. Els darrers llocs, i
per aquest ordre, serien ERC, CD,
UN i BEAN.
Quant al conjunt de circumscripcions catalanes, les xifres no
ei'en del tot precises, però semblaven indicar un notable avantatge dels Socialistes de Catalunya,
al voltant d'un 29%, sobre PSÜC,
Centristes de Catalunya (UCD) i
Convergència i Unió, aquests al
voltant d'un 17%.

UCD
PSOE
PCE
CD

29,5%
18%
18%
18%
Fonts oficials del Govern Civil
de Girona donaven, a dos quarts
de quatre de la matinada, les xifres següents, un cop recomptades 60% de les taules i un total de
172.117 electors: PSC-PSOE,
32.385; CDC, 31.140; UCD,
30.977; PSUC, 9.571; ERC,
4.747; CD, 3.857; i BEAN, 942.
A la mateixa hora, els Socialistes de Catalunya donaven els següents resultats provisionals, sobre el 52,3% dels vots escrutats:
PSC-PSÒE, 3 5 . 3 8 7 ; CDC,
33.361; UCD, 32.217; PSUC,
12.405; CD, 4.896; ERC, 4.751;
UN, 1.424; BEAN, 1.052.

El Govern Civil no oferia, en
aquesta hora, dades relatives a
senadors. Per la seva part, els Socialistes deien que anaven en
aquest ordre: Ferrer (Nova Entesa), 22.443; Sobrequés (Nova
Ertesa), 20.048; Rahola (Nova
Entesa),. 19.444; Casademont
(Convergència i Unió), 16.640;
Giró (UCD), 16.355; Capella
(Convergència i Unió), 16.011;
Duran (UCD), 15.791; i Anna M.»
Oriol (UCD), 1 5.734.
A les quatre de la matinada, el
Govern Civil de Girona donava les
dades següents per a la circumscripció:

-

35%
29%
9%
5%
Vots escrutats, 216.427 (64%
del cens). Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), 41.258; Centristes de Catalunya (UCD), 39.126;
Convergència i Unió (CDC-UDC),
38.959; PSUC, 12.344; ERC,
6.578; C. D., 4.928; U. N.,
1.519; I BEAN, 1.232.
A Barcelona, els resultats presentats a la Llotja a tres quarts de
quatre de la matinada eren els següents, sobre un 28% d'electors:
PSC-PSOE, 29%; PSUC, 17%;
CDC i Unió, 17%; Centristes de
Catalunya, 16%.
(Inf. planes 3, 4, 6, 6 i 20)

Girona

Pugen
Les impressions rebudes a 2/4
de 5 de la matinada sobre J'escrutini de vots a !a circun^iscripcró de
Girona permeten apreciar un empat entre socialistes i centristes
amb lleuger, avantatge dels pri-

i UCD
mer, amb la qual cosa els correpondrien dos diputats a cadascú.
A poca distància seguia CDC i
Unió, a la que i correspondria el
cinquè diputat.

ULTIMA HORA (5 matinada)
A les cinc de la matinada, el ministre de l'Interior, Martín Villa, donava en el Palau-de Congressos i Exposicions de Madrid els següents resultats, corresponents als escons guanyats per
cada coalició o partit a nivell de l'Estat:
UCD... 170 escons, (marge d'error, 2) 34,6%
PSOE... 116 escons (marge d'error, 2) 29,8%
PCE... 25escons
10%
CD... 8 escons
5,5%

CDC i Unió... 10 escons
PSA... 5 escons
Herri Batasuna... 3 escons
Unió Nacional... 1 escó
PNV... 8 escons
PR Aragó... 1 escó
Euskadiko Eskerra... 1 escó
ERC... 1 escó
P. Canario... 1 escó

-mNT DE BO" NO H I ^ U E S VOTI^T:

AL MeNVS mf\ HO HM f^Dí^íA OÜ£ÍXAR

81 NO VOTRS,/.
DE5PÜB
NOUQUeJES

Arnau

Senadors per Girona
Ferrer —
Sobrequés
Rahola
Casademont
Giró
Capella
Botanch
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39.925
35.607
35.250
29.023
28.425
28.262

2,6%
1,7%
0,8%
2%
1,6%

2 d e març
de 1 9 7 9

"la Caixa"
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QA\yC^ D € PENSIONS

AGENDA
SAISITS:
Luci, b. mr.; Absaló, mr.
Sta. Genera, mr.
El sol s u r t ^ les 6,25 h. i es
pon a les 17,43 h.
La lluna surt a les 8,45 h. i
es pon a les 2 2 , 1 8 h.

Avui
divendres,
2 d e març
de 1 9 7 9

concerts

exposicions

GIRONA
A l'aula magna de la Casa
de Cultura actuarà el Trio
Mendelsshon, que va debutar
a Rotterdam l'any 1969. Componen aquest grup Jan Van
Der Meer, al plano; Richard
Kilmer, al violí, i Elias Arizcuren al violoncel. Ei programa
tindrà dues parts, en la primera
una obra completa «Gran trio
en Mi bemol major» de Fr.
Schubert, i la segona part:
jKjrio en Do menor» de F.
Mendelsslion. El recital ès
anunciat per les vuit del vespre. Es recomana la màxima
puntualitat.

G I R O N A . — Seta La Artística - Exposició de pintures de
Jo rea
Galeria d ' A r t S a n t Jordi
- Exposició de pintures de
Joan Albert Soler

«
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Avui
¥
Núvols i clarianes amb risc
¥
d'algun xàfec dispers, que potser
¥ serà de neu en els sistemes mun¥ tanyencs. Vents forts de compo¥ nent Nord i temperatures fresques. Mar de maror.
¥
¥

SANTS:
Emeteri i Celedoni, gns.
mrs. i Medir, pagès.
El sol surt a les 6,23 h. i es
pon a les 17,44 h.
La lluna surt a les 9,22 h. i
es pon a les 2 3 , 2 2 h.

Demà
dissabte,
3 de març|
de 1 9 7 9

Predomini de les clarianes,
amb nevades i calitges matinen"* ques. Es preveu que la intensitat
•^ dels vents minvarà lleugerament
. Mar de marejol.

J
^
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V
^

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

RIBES DE FRESER-NURIA
Feiners: 9 i 11 hores
NURIA-RIBES DE FRESER
Feiners: 16 i 18 hores
Festius: 13'30 hores

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

T r e n s d e v i a t g e r s d i r e c c i ó BARCELONA
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Se'ls presenta, als nascuts sota
aquest signe, avui un dia difícil,
cal ésser cauts en les seves activitats, especialment en els viatges.
Un control oportú pot evitar l'empitjorament d'enfermetats, que no
tenen, però, massa importància.
Controli els seus nervis i eviti, així,
possibles baralles.

(1)

PORTBOU

1

Hif

OBSERVACIONS

(1)

L'Estartit: temperatura màxima 14,
mfnima 6. Vent del
Nord 14 K m / l i . Cel
c o b e r t . M a r de
fons.
Sant Feliu de Guíxols: temperatura
màxima 12, mínima 6 . V e n t del
Nord 16 k m . / h .
Cel cobert. M a r
arrissada.
La Molina: temperatura màxima 4,
minima — 7 . Vent
de l'Est 14 k m / l i .

Cel e n n u v o l a t .
Neu.
Ribes de Freser:
temperatura màxi-_
ma, 8, mínima 6.
Pluja 4 I m.>. Vent
encalmat. Cel esboirat. Neu: 1 cm.
Núria: temperatura màxima 4, mínima — 1 0 . Cel ennuvolat. Vent encalmat. 60 cm. de
neu ai Santuari I
210 al Puigmal.
Alt Freser: temperatura màxima 6,

mínima 4. 6 I m . '
de pluja. Vent del
Nord-est,
10
km/li. Cel serà. 5
cm. de neu.
Montseny: temperatura màxima
— 1 , mfnima, ^ - 6 . 3
i.'m.2 de pluja. Cel
aslioirat. Neu.
Girona: temperatura màxima 1 2 ,
mínima S. Pluja
gairebé inapreciable. Vent del Nord,
36 k m . . / l i . Cel cobert i plovisqueig.
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Novament al seu servei.
Obert tota la setmana, fina i tot el dilluns.

HORÒSCOP

í-So

lo W o ds Maiaic

T r e n » cte v i a t g e r s d i t ^ e c c i ó
Tien

Si
705
805
840
850
948
1020

—
—
— 8-40
~
—
827
—
850
903
—
941
956 i n o
1—
159
—
—
—
n-33 1145 1255
—
11-41 1155 13-35
1231 1245 1405
13 3i 13-44 1505
14-35 14-51 1635
14-49
15-50
1608 1625 18 05
17 39 17 53 19 35
1856 1909 2015
—
20 55
2038 20 50
2154
2101 2115 2235
—
— — 2325
— —
2224
~
5-45
645
738

531
631
724

515
615
708
•7-45
811
834
925
1052
n-i7
1125
12-15
1315
1416
1438
15 48
17-22
18 40
19-50
2022
2045
2145
2213

8-14
905

it

í

Temperatures

>

••• T R A N S P O R T S •••
Tren cremallera
de Núria
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A La Bisbal (Baix Empordà)
i a Sils (Selva)

••••*•••••

Després de les nevades que
varen afectar les zones muntanyenques dels Pirineus i del
Montseny i de qualque ruixat a la
resta de les comarques el cel aparegué cqbert a l'alba i romangué
així durant durant tot el dia. Hi va
haver vents forts de component
Nord i tes temperatures van ésser
fresques. La mar fou de marejol.

¥

Cupó pro cecs

EL TEMPS

Ahir

-j(

mercats

«•«•fO

'PWr

Serveis

Els nascuts sota aquest signe
iian de fer ús de ta seva proverbial
bona intuïció per valorar qualsevol aspecte que faci referència a
qüestions financeres. No és un
dia afortunat per cercar la cooperació i l'acord.

94

ES POSSIBLE QUE A V U i ELS
SEUS plans no li surtin com vostè
hagi planejat. A l g ú pot sentir-se
descontent i obstaculitzar el normal desenvolupament d'allò que,
per a vostèi ja era enllestit.

VERGE
(Del 22 d'AgosI al
22 da Saptembre)
El temps de maduració psíquica i organitzativa per als nats sota
aquest signe. Possible adquisició
de nova independència. Vigili els
diners, no faci tractes que li semblin favorables, però que després
li poden resultar deshonests. Vigili la seva salut.

BALANÇA
^

*/k

BESSONS
\M 21 de Maig
al 20 de Juny)

Rumii- bé qualsevol decisió que
hagi de prendre, però sense perdre la visió de conjunt, no sigui
cas que «els arbres no li deixin
veure el bosc». Probables problemes a la llar. No sigui masa impulsiu, i, sigui, en canvi, tolerant.

CÀNCER
(Del 21 de Juny
al 21 de Juliol)
Sigui prudent a la feina i, també, a la seva vida social, ja que
desacords sense importància podrien esdevenir fortes discusions.
Deixi per a millor moment qualsevol decisió important.

LLEÓ
(Del 21 da Juliol
al 21 d'Agost]

(Del 23 de Ssptembre
al 22 d'Octubre)

Utilitzi profundament el seu alt
sentit selectiu, car certes, en aparença, bones relacions no ho són
tant en realitat. Sigui acurat, sense que, per això, hagi d'aixecar un
mur entre vostè i els altres. En
qualsevol cas, la seva natural i
fina intuïció, pot ser-li un gran
ajut. Vigili l'activitat desproporcionada i prengui's un repòs.

M7

SAGITARI
(Del 23 da Novembre
al 20 de Desembre)

Dia difícil per al amor; les possibles decepcions no s'hauran de
prendre massa en compte; avui
les persones estaran irritades. Vigili el seu estat psíquic. Tanmateix no doni massa importància a
qualsevol possible problema fa.miliar en la seguretat que és passatger.

CAPRICORN
^

(Del 21 de Desembre
al 19 de Gener)

Probable radicalització de problemes familiars, sobre els quals
haurà de prendre una decisió. No
es posi nerviós, els resultats definitius, se sabran cap a la fi del
jorn. Tingui precaució respecte a
possibles accidents. Salut normal.

AQUARI

m

(Del 20 de Bener
ai 18 de Febrer)

Probables problemes de relació amb les persones de major
edat que vostè. Probable viatge
amb el qual haurà de tenir cura de
certes persones amb actituds desagradables. No és un bon dia per
a decidir qualsevol cosa.

ESCORPIÓ
(Del 23 d'Octubre
al 22 de novembre)
En el referent a les seves relacions socials i laborals, eviti discusions i situacions violentes.
Avui és un jorn difícil, no cal forçar cap situació. Vigili atentament
la seva salut, i estigui previngut
contra possibles accidents.

PEIXOS
(Del 19 de Febrer
al 20 da Marc)
Es possible el resorgiment de
circumstàncies que li facin recordar antigues baralles, malgrat que
vostè sigui avui més optimista.
Sigui caut en un dia en què tot
sembla prou difícil.

Eleccions

XARI

A algunes zones, la neu retardà 4 8 hores les votacions

Espanya votà en calma
MADRID. - - «La notícia de la
jornada és, fins al moment, la total i absoluta normalitat en el desenvolupament de les eleccions»,
deia ahir a primera hora de la'tarda elsubsecrètari de l'Interior, Jesús Sancho Ròf, eh una roda de
premsa celebrada./al Palau de
Congressos.
Efectivament, a darrera hora
de la tarda no hi havia notícia
d'incidents greus enlloc. Les votacions anaven trasncorrent amb
normalitat d'ençà de les 9 det ma^
tí, hora que es constituiran .els
col.legis electorals.
2 6 . 7 4 6 . 2 6 0 ciutadans formavèn-eí «osetectoral convoeata les
urnes, per elegir 3 5 0 diputats i
2 0 8 senadors, d'un plegat de 7 2 9
llistes per al Congrés i de 1328
candidats pel Senat.

39.631 TAULES
Arreu
d'Espanya
s'han
constituit 3 9 . 6 3 1 taules electorals, amb un total de 1.275 milions de paperetes per al Congrés
i més de setanta milions per al
Séhat. Han sortit problemes per
consitüir les taules a diferents Indrets afectats pel mai temps, com
a Burgos, Jaén, León i, d'alguna
manera, algunes zones de Lugo,
Navarra, Oviedo, Palència i Santander.
El nombre de vots emesos per
correu ha estat d'uns 152.763,
ais que caldrà afegir els arribats al
tlarg del dia d'ahir fins a les vuit
de la nit,

Estat d'alarma
Quant a l'aparell de seguretat
establert, manifestà Sancho Rof
que era el mateix que durant el

referèndum, operació que es dividí en diferents fases. Des d'ahir
—la vigília de les eleccions— estem en una situació d'alarma que
durarà tres dies.
Terminals de dades van ser
instal·lades als palaus d e i a Moncloa i de la Zarzuela, al Congrés i
al Senat, i al despatx del ministre
de l'Interior. Així mateix, segons
digué el subsecretari de l'Interior,
s'estudiava la possibilitat de
montar-ne dues més a les seus
dels partits UCD i PSOE, que ho
havien sol·licitat.
Els únics incidents registrats a
primera hora de la tarda van ser
l'explosió d'un cocktail molotov
contra un col.lègi electoral del barri de Sant Blas, i un altre al carrer
de Toledo, els dos a Madrid. Un
d'ells havia estat col·locat amb les
sigles del GRAPO, però en cap
cas produiren víctimes.

Arreu d'Espanya

Els palítics, a les urnes aviat
M A D R I D . — El president del
Govern, Adolfo Suàrez, juntarrlent
amb la seva muller, va votar en el
col·legi electoral corresponent a
les 10 i 8 minuts del matí. Interrogat per la possibilitat d'un govern
de coalició va contestar: «no
m'engaltin tan aviat una galleda
d'aigua freda».
Pel que fa al secretari general
del prirner partit de l'oposició, en
e l , mqment d'escriure aquestes
.ratlles, Felipe Gonzàlez va votar,
també juntament amb la seva
muller, una mica abans de les
deu.

Per la seva banda, Santiago
Carrillo, ho va fer passats dos
quarts de deu. Afirmà que esperava molts de vots per al PCE, i que
«no hi haurà moltes tupinades».
En relació amb un govern de conc e n t r a c i ó va dir; « m é s que
esperar-lo, jo crec que és el que
ens: manca, però dependrà dels
electors».
El líder de Coalició Democràtica va ser dels primers en votar, ja
que ho.va fer a les 9 i 10 minuts.
Va manifestar que es mostrava
optimista, però que no farà decla-

President del Consell del País Valencià

«Encetem una nova etapa»
VALENCIÀ.—
«Naturalment, el PSOE seguil-à essent,
després d'avui, la primera força del món polític valencià,
afirmà a Efe el president del
Consell del País Valencià, i número u de les llistes del PSOE
valencià pel Congrés.
y : Albinana,,que votà al col·legi instal·lat a rinstitut Sant Vi-

cens Ferrer a les nou del matí,
afegí que el Consell del País
Valencià entrava ara en una
nova etapa, que coincidia amb
eí traspàs de les primeres
transferències, el desenvolupament constitucional; i la renovació a la que abocarien les
properes eleccions rhunicipals». .

President del Consell de les Illes

racions «fins avui a la tarda, quan
conegui alguns resultats».
Blas Pinar, líder de Fuerza
Nueva, va anar a votar a tres
quarts de deu. Preguntat sobre
què sentia en aquells moments va
contestar: «Haver complert amb
el deure que correspon a un ciutadà».
«Durant tota la història d'Espanya mai ha existit una oportunitat com aquesta perquè un-partit
progressista pugui guanyar unes
eleccions generals» va manifestar
Alfonso Guerra, secretari d'organització del PSOE, després d'haver votat a un col·legi de Sevilla.
Immediatamente va emprendre
viatge a Madrid.
Pel que fa als partits fins ahir
extraparlamentaris, Eladio García
Castro, secretari general del PTE,
va dir, després de votar, a Saragossa; «tenim assegurats, al
menys, 2 dip'Jtats: a Sevilla i a
Saragossa, amb possibilitats de
treure'n també a Madrid, Barcelona i Cadis». Finalment, José San.romà, secretari general de l'ORT,
va votar a Madrid, a les 10 en
punt. Preguntat sobre la possibilitat de, si surt elegit, trobar-se en
el grup parlamentari mixt amb en
Fraga, va dir; «Serà un cas de
bona sort per a m i , i nefasta per a
ell si es veu obligat a incorporarse al grup mixt».

2 de març
de 1 9 7 9

President del Consell General Basc

Diferents programes polítics
BILBAO.— El president del
Consell General Basc, Ramon
Rubial, va anar a votar juntament amb la seva muller i la
seva filla. El líder socialista va
manifestar a Deusto: «En el
cas que el Partit Socialista
guanyi les eleccions, es farà
patent, per al País Basc, la diferència de programes que pot
haver-hi entre el del Partit Socialista i qualsevol altra força
dretaire a la qual, si se li obre
una mica la jaqueta, se li veu
la camisa blava».
Ramon Rubial va afegir que
aquesta era una de les gran diferències que existeix entre el
seu partit i els de dretes. 1 va a
dir: «si els socialistes arribéssim a perdre aquestes eleccions, no ens passaria res.
Continuaríem on hém estaí
dureant cent anys, durant els
quals ha quedat manifestada
la serietat i responsabilitat del
nositre partit».
L'avanç d'Euskadiko Ezquerra suposaria «el triomf de
Marx i dels germans Marx sobre els ayatollah», va declarar
a «Efe» Mario Onaindia, pri-

Ramon Rubial
mer candidat al Congrés'jier
Biscaia d'aquesta coalició i secretari general de EIA. Per la
seva part, el president. del
«EBB» del Partit Nacionalista
Basc, Carlos Garaicoechea,
s'ha mostrat optimista sobre
el resultat d'aquestes eleccions, i espera que el seu partit
millori els resultats del 15 dejuny.

President de la Junta d'Andalusia

«La cosa està renyida»

Plécido Fernéndez
SEVILLA. — El president de la
Junta d'Andalusia, Plàcido Fernéndez Viagas, ha indicat a «Efe»

que espera que a Andalusia es
confirmi la majoria socialista. En
les declaracions fetes a là tarda
d'ahir va dir; «encara és aviat per
a treure conclusions d'aquesta
jornada, però hi ha quelcom que
és clar, per tot el que s'ha vist en
els darrers dies de la campanya, i
és que l'atonia que s'esperavà no
es produirà».
Sobre el resultat d'aquestes
eleccions, el president de la Junta
d'Andalusia, que tornava a figurar
a la candidatura del Senat pel
PSOE, ha manifestat que «la cosa
serà molt renyida, però penso que
a Andalusia es confirmarà la mayoria socialista, igual que a tot Espanya».

President de la Xunta de Galícia

iVIalgrat el fred, a votar
LUGO. — Antonio Rosón Pérez, president de la Xunta de Galícia, que es presentava a les eleccions legislatives com a senador
per UCD a Lugo, va votar a les
deu del matí en el col·legi electo-

ral situat a la delegació provincial
de Finances d'aquella ciutat.
Segons informa
l'agència
«Efe», l'intens fred reinant influeix bastant en l'escassa afluència de votants que es registra

«Definim un model de societat»
PALMA DE MALLORCA. — A
tres quarts de deu del matí arribà
al col·legi electoral del Mercat de
l'Oliver Jerònim Albertí, president
del Consell Balear, que anava a
votar amb la seva dona.
«A les darreres eleccions es va
decidir anar a la democràcia —:di-'
g u é — . Ara es decideix com

articular-la en un model de societat». El president manifestà que
se sentia optimista i confiat.
El vice-president. Guillem d'Olives, votà a Maó, i es manifestà
també optimista, per més que
^ r e c o n e g u é — «els resultats seran força apretats». -

IMPREMTA DE GIRONA
nscossitfl

MUNTADORS DE MAQUETES
Els interessats adreceu-vos al
C/. Joaquim Vayreda, 63,-baixos
Tel. 20 50 76

Pistoles en el centre de premsa
MADRID. — Unes deu armes
curtes de foc. varen ésser requisades en els controls de seguretat
que ha establert là Policia Nacional en els accessos al centre de
premsa de les eleccions, instal·lat
en el Palau de Congresos i Exposicions. També han estat requisades diverses armes blanques, que
també varen quedar dipositades,
igual que les anteriors. Algunes
dones han hagut d'abandonar,
temporalment, «sprays» de gas
lacrimogen que portaven; en les
seves bosses de mà.

Denuncia contra
un ministre
A les 11 del matí d'ahir, el
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PSOE de Valladolid va presentar
una denúncia contra Fernando
Abril Martorell, ministre d'Economia, i contra Alejandro-Royo Villanova, candidat d'UCD al Senat
per Valladolid. El motiu de la denúncia és «pressumpte delicte
electoral per realitzar actes de
propaganda electoral una vegada
acabada la campanya», ja que.
abans d'ahir, i ahir, varen publicar
sengles articles en «El Norte de
Castilla», els quals, considera el
PSOE inciten a votar l'UCD.

Urna oberta abans
de temps
El president d'una taula electoral de València, «per guanyar

temps a l'escrutini», va obrir les
urnes a les tres de la tarda, i va
començar el recompte, la cual
cosa va motivar l'actuació dels interventors, que varen aixecar l'oportuna acta. Després d'això, es
va continuar l'elecció amb noves
urnes.

Una candidata no
pot votar
La candidata més jove al Senat, Ana M.'' Fanio Martín, no ha
pogut votar a aquestes eleccions
per no figurar en el cens electoral,
segons diu un comunicat afegeix
que això suposa una gran contradicció ja que va complir els 18
anys enguany.

2 de març
de 1 9 7 9
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President Tarradellas:

«A les elecciones sempre
guanyarem els catalans»
B A R C E L O N A ( D e la nostra R e d a c t í ó ) . — « A les eleccions
sempre guanyarem els c a t a l a n s » , ha dit el president d e la G e n e ralitat, Josep Tarradellas, e n depositar ei seu vot en un col·legi
eíectoral situat en un parvulari del carrer Wlarlet.
El preskient va afegir que no
volia cap mena de posició política
de signe partidista i qtie, senzillament, volia limitar l'acte de votar
a la seva significació com a ciutadà i com a català.
El president ha manifestat que
pensava sopar amb la seva muller, i que escoltaria la ràdio per
saber els resultats de les eleccions. Tarradellas, qui arribà al
parvulari fortament custodiat pel
seu servei de seguretat, va votar
després de ta seva esposa i, en
sortir del col·legi electoral, una
dona se li apropà i li digué: «Senyor Tarradellas, que Déu el beneeixi i li doni molts anys de vida».

Reventós: «Guanyarem
a Catalunya»
«El socialisme encara és lluny,
però altra cosa ben diferent és
una majoria parlamentària socialista», manifestà Joan Reventós,
cap de llista dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) al Congrés per Barcelona, moments
abans d'emetre el seu vot.
«No puc vaticinar — a f e g í ^ un resultat per a tota Espanya,
però del que sí n'estic ben segur
és que els socialistes guanyarem
les eleccions a Catalunya».
Assenyalà que fes úniques informacions que havia rebut sobre
el procés electoral, a l'hora d'emetre el seu vot, ahir mati, era
que les votacions s'anaven produint amb força menys irregularitats que el 15 de juny de 1 9 7 7 ,
encara que n'hi havia hagut algunes.
~
Reventós i la seva muller van
retardar mitja hora la seva presència al col.legi electoral del carrer Mandri, ja que no arribà a l'hora prevista la dona que habia
de cuidar els seus fills a casa seva
mentres se n'absentaven.

Pujol, optimista
J.ordl Pujol, cap de llista de
Convergència i Unió a Barcelona,
votà ahir al mati a un quart d'onze
en un col.legi electoral del carrer
Ciutat de Balaguer.
Pujol que es preseatà al col.legi acompanyat per la seva filla, es

manifestà ben optimista i va dir
que, sense voluntat de fer cap
pronòstic, les eleccions servirien
per a consolidar les posicions de
la seva coalició. «Hi haurà menys
abstenció de la que alguns s'imaginen; però, en tot cas. no afectarà a Convergència i Unió, que tenen un vot bastant definit entre
l'electorat».
Aixi mateix. Trias Fargas demostrava un f o r t optimisme:
«Guanyar significa tenir més vots
que la vegada passada», va dir, i
conclogué que així podia dir que
guanyarien. També pronosticava
bons resultats per al Senat, puix
considerà que els candidats de
Convergència i Unió tenien una
«gran qualitat humana», i al
menys un d'ells sortiria amb un
escó.

Carles Sentís:
«Augmentarem a
Catalunya»
Carles Sentís, cap de llista dels
Centristes de Catalunya (UCD), va
votar al voltant de les 12 del migdia en una escola del carrer M o doletl, acompanyat de la seva muller. «UCD pujarà a Catalunya i
guanyarà a nivell d'Estat», manifestà amb un to ben tranquil.

L,ópez Raimundo:
Concentració»
El president del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
Gregori López Raimundo, que encapçala la llista dels comunistes
barcelonins al Congrés de Diputats, votà a dos quarts de deu en
un col.legi del carrer Mallorca. La
seva muller, l'escriptora Teresa
Pàmies, era interventora a la mateixa taula on va votar el president del PSUC. Manifestà aquest
que la correlació de forces no oferiria massa variació, el que demostra «que la política de concentració propugnada per nosaltres és l'única acceptable i ve a
confirmar que les eleccions no
eren pas necessàries».
El secretari general del PSUC,
Antoni Gutiérrez Díaz, número
dos de la candidatura dels comunistes barcelonirts al Congrés, votà en un col.legi del carrer Atenes.

Expressà la seva confiança en el
triomf de l'esquerra i en el reforçament del PSUC a rel de les

eleccions.
Canyelles,
Narcís Serra,
Benet i Xirinacs
Canyelles votà a Marià CubíSantaló i va predir un augment de
vots per als centristes. «La nostra
baralla no és amb Convergència
— d i g u é — , sinó amb les forces
d'esquerra que volen imposar-nos
un model diferent de societat».
Al mateix col.legi votà Narcís
Serra, candidat a l'alcaldia de
Barcelona pels Socialistes de
Catalunya, el qual manifestà que
el resultat d'aquestes eleccions
influiria en les municipals que s'han de celebrar el tres d'abril.
El candidat al Senat per l'Agrupació d'electors per l'Entesa, Josep Benet, votà a dos quarts d'onze i digué: «Espero seguir essent
el senador de Catalunya i d'Espanya més votat».
Xirinacs va emetre el vot al
col.legi electoral del carrer Joan
de Malta a un quart de dotze. El
candidat del Bloc d'Esquerres
d'Alliberament Nacional (BEAN)
anava acompanyat per diverses
persones i manifestà que a la nit
seria a la Llotja per saber el resultat de les eleccions.
Senillosa, candidat de Coalición Democràtica, votà a un quart
d'una de la tarde al col.legi electoral del Passeig de Sant Joan
Bosco! Digué que el vot de CD
era un vot «il.lusionat, mentre
que el de UCD era un vot de gent
resignada».

Belloch: «Pocs canvis»
El governador civil de Barcelona, per la seva banda, votà a dos
quarts de deu del matí al col.legi
«Sagrada Fahiília» del carrer Urgell.
Belloch, que anava acompanyat per la seva muller, digué que
confiava en el clima ide seriositat
de les eleccions i ressaltà la tranquilitat amb què es produïen.
«Crec que els resultats seran
semblants als del 15 de juny, donada l'igualtat de la correlació de
forces entre els dos grans blocs»,
digué referint-se a UCD i al PSOE.
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anecdotari
La pudor del wàter retardà
les votacions
ULLDEMOLINS.— La pudor dels wàters de l'escola estatal d'Ulldemolins va fer que
l'inici de les votacions es retardés una hora. en negar-se els
membres de la taula a romandre en el recinte.

Les gestions amb el Govern
Civil de Tarragona, per rebre'n
instruccions.' van fer que. netejats els wàters amb Ilexiu. es
pogués obrir el col.legi amb
una atmosfera més adient.

Les paperetes havien anat
a petar a cal drapaire
LLEIDA. — Els dos col·legis
electorals instal.lats a la Delegació d'Hisenda han hagut de
renovar totes les paperetes
per poder obrir les portes, puix
les que els havien enviat havien desaparegut. Això ha produit moments de neguit, fins
que tot s'ha resolt amb la tra-

mesa urgent de paperetes. Les
desaparegudes van anar a parar a cal drapaire, ja que la
dona de neteja, en veure el dia
abans pilots tan grans, va piensar que era paperam inútil, i se
les va endur creient que no
servien per a res.

Acabada d'operar, 400
quilòmetres per anar a votar

Autobusos SARFA
'
PALAFRUGELL - BEGUR
Feiners

Djarj

Diari

Diari

7.00
7.08
7,15

8.20
8.28
8.35

13.10
13,18
13.25

19.40
19.48
19.55
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PALAFRUGELL
REGENCÓS
BEGUR

Diari

Diari

Feiners

Diari

8.55
8,47
8.40

13.50
13.42
13,32

19,15
19.07
19.00

20.15
20,07
20.00

VALENCIÀ. — Una dona,
que acabava de ser operada
de varius, es va fer traslladar
ahir des de València fins a La
Seu d'Urgell per votar, o sia,
va fer uns 4 0 0 quilòmetres. La

dona, Montserrat Pociello, havia estat operada mitjançant
anestèsia sicològica —noesiterapia— i, en sortir del quiròfan, va pujar a un cotxe que la
dugué fins a La Seu.
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La policia militar també vigilava

Les votacions a Girona

Francesc Ferrer, Nova Entesa de Catalunya per la Democràcia

Pons Feliu, candidat
«par l'Entesa»

Malgrat alguns incidents relacionats amb el comportament
dels. components de les meses
electorals, i el fet què molts joves
de divuit a vint-i-un anys no han
pogut votar a causa de no estar
en el cens electoral, la normalitat
ha estat la tònica general de la
jornada electoral a Girona ciutat.
Al matí' l'afluència d'electors
als diferents col·legis ha estat
constant, p e r ò ' poc nprrïbrosa,
atès que, a aquestes hores, només han anat a votar, en termes
generals, les persones més grans i
alguns polítics ansiosos de complir amb el seu deure. A quarts de
dues, les diferents meses electorals enregistraven uns percentatges . pròxims al vLnt-i-cine per
cent, la qual cosa feia pressuposar que, hi hauria més abstenció
que al quinze: de juny. La situació
t-arivià cap al migdia, quan en els
diferents col·legis electorals es
formaren cues a causa de la gran
afluència de votants. A les sis del
vespre els porcentatges havien
augrhentat considerablement, i la
major part dels col·legis enregistraven xifres properes al setanta
p e r c e n t de participació.
El jovent no participà niassa
entusiàsticament en la jornada

Vol votar, però no és al cens
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electoral, car el desencís de la política parlamentària ha colpit més
els joves que, si més no, solen ser
la capa més inquieta de la societat. En un col·legi electoral hem
trobat un grup de joves que remenaven paperets per votar, i en
preguntar-los si votarien ens bandit que no ho faria més que una
noia del grup. « N o s a l t r e s
creiem que l'única proposta
una m i c a vàlida és la del
B E A N , encara que la major
part de nosaltres h e m decidit
no votar perquè no ho t e n i m
clar. Cal esmentar que la m a jor part dels joves s'abstindran, i encara ho haguessin fet
més si no s'haguós presentat
el B E A N » , ens han declarat. Pel
que fa al vot dels més joves cal dir
també que rholts dels que haurien
volgut votar no ho han pogut fer,
porquè el cens vigent és del
trenta-u de desembre del 77, i els
ajuntaments no s'han preocupat
de renovar les llistes

Picabaralles dels
partits
El manteniment de la neutralitat en la jornada electoral creà
polèmica entre els diferents par-

tits, que es discutiren en diferents
ocasions. Així, alguns interventors
de Centristes de Catalunya obligaren els interventors del PSC,
que portaven enganxines del partit, a treure-se-les, car al·legaven
que la Junta Electoral de Zona ho
havia prohibit. Més tar·d s'aclarí
que era totalment lícit portar les
esmentades enganxines, que lluïren un bon nombre d'interventors,
tant del PSC com del PSUC,
CDC-Unió i algun o altre dels
Centristes.
També cal esmentar que hem
rebut un comunicat de OCE (BR),
en el qual es queixen que la coalició de Centristes de Catalunya no
ha respectat la finalització de la
campanya electoral, atès que a la
matinada del dia 1 han repartit
sobres anib paperets de votació
pel seu partit a les bústies del barri de Sant Daniel. El comunicat
esmentat es refereix també a les
irregularitats ocorregudes al
col·legi electoral de les escoles
municipals de Tossa, de Mar, on,
després d'una discussió entre l'apoderat del partit i el president de
la mesa sobre la presència armada de la guàrdia civil, el president'
digué paraules enutjose contra la
democràcia i els partits polítics.

*

Anna M ° Oriol,
dels Centristes

Jaume Caselles, de
Coalició Democràtica

Josep Arnau, dels Centristes
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Concepció Ferrer,
da Convergència i Unió

Joan Vila, d'Esquerra
Republicana

Jordi Vilanova, candidat el
senat pel BEAN

La t r a m u n t a n a
també va votar
(FIGUERES, (del, nostre corresponsal Narcís Ge- ignora UCD és que aquestes insígnies estan legalitnis). — La diada electoral a l'Alt Empordà s'està de- zades per la Junta Electoral. També s'ha dit que
senvolupant generalment amb força tranquilitat, l'ú- UCD ha fet algunes impugnacionsals pobles. En un
nica violència destacable és la de la tramuntana que col.legi electoral una president s'ha negat repetides
-arrenca els cartells i les pancartes que hi han pels vegades a deixar mirar les cabines a un apoderat de
carrers, a la vegada que molesta els vianants. La ciu- l'ERC. El cas més insòlit és potser el d'un vocal de la
tat de Figueres és molt més concorreguda que de taula instal·lada a l'Erato que tot d'un plegat s'ha pocostum, hi ha molt de trànsit, que per altra banda no sat a cridar |Jo votaré Convergència! |Jo votaré
està degudament reglamentat ja que molts munici- Conyergèncial, fins que l'han fet callar.
pals estan, de forces d'ordre a les meses.
L'índex de votació a les 5.30 de la tarda era apro- El president de la
ximadament d'un 55% tant a Figueres con a la comarca. Dins del capítol d'incidències i d'anècdotes Junta no parà
podem dir que la gent va un xic despistada ningú
Cal'fe,' notar també les visites del president de la
sap quina és la funció de les forces d'ordre; hi ha el Junta el· Jutge d'Instrucció Sr. Manuel Sàez de Parcas del candidat al Senat pel BEAN, Jordi Vilanova ga, acompanyat pel vicepresident el jutge comarcal,
que ha fet marxàPde la sala de votacions un policia, per tal de veure com anava la cosa i posar en clar la
cosa que l'hi ha costat una discussió amb un mem- funció de les forces d'ordre. Casos curiosos són tambre de la taula.
bé el d'un paralític que tant si com no ha volgut anar
Casos dels que es queixen el PSUC, BEAN, UGD i a votar, el que no ens ha volgut dir el bon home era
LCR són que s'han trobat les paperetes tapades a di- el que votaba, cosa que no ha costat masa a en Jordi
ferents col.legits amb paperetes .d'altres partits, això Vilanova que ens ha dit «Mireu nois jo només voto
ha fet aturar la votació en el Barri del Bon Pastor en al Senat, perquè al Congrés, hauria de fer dos vots
l'Institut Ramon Muntaner, i en les Escolàpies. El Sr. un FNC/ERC i l'altre al BEAN, i això no pot ser. Una
Espinosa d'UCD diu que això és a ells a qui ho ham altra anècdota d'última hora és la d'un senyor que
fet més i que ja han aixecat acta. Fonts també amb el nerviosisme de l'acte electoral ha posat a
d'UCD han dit~a PUNT DIARI que a diferents pobles l'urna paperetes i carnet d'identitat, i haurà
han fet aixecar acte i concretament a Castelló d'Em- d'esperar-se que acabin les votacions per recuperarpúries pel fet, que els interventors portaven uns go- lo. Altres casos són el d'algún vocal que volia anar a
mets amb la insígnia del partit.
dinar a casa o el de l'interventor que al matí en coPer la seva banda el PSC ens ha dit que efectiva- mençar s'ha emportat la còpia de.l'acta de Constitument UCD ha aixecat actes a Castelló, Perelada, Ro- ció juntament amb l'original.
ses i a altres pobles pel fet que els apoderats porta(Fotos: Dldú-Martf)
ven un gomet amb la insígnia del partit, però el que

Pere Giró, candidat al senat
pals Centristes

Pere Crosser,
primer pel BEAN

No lli ha obstacles
per a votar

Olot

Amb fred i tot la gent sortia de casa
OLOT. — La Diada d'ahir a la
nostra contrada començà grisa i
freda. El cel era totalment encapotat i les muntanyes que ens envolten des d'el Bassegoda fins el
Puigsacalm eren cobertes de neu.
Aquesta ha estat la tònica que ha
emmarcat les eleccions; inicialment poca gent anava a votar, car
a les deu del matí només ho havia
fet un deu per cent de la gent.
Mentre avançava el dia i el sol co-

El Passeig d'Olot era ahir como una
exposició vivent dels partits

mençava a escalfar, augmentà el
nombre de votants. A les dues de
la tarda es calculaven en un 3 0
per cent els vots emesos. A la
nostra ciutat, Olot, hi havia cinc
districtes, divuit seccions i trentaq.uatre meses electorals. Enguany, e[ cens electoral engloba
dinou mil cent votants, mil noucents electors més que el 15 de
juny del 77. A les 5 de la tarda, la
participació es trobava en un 60
per cent.
En aquests darrers dies, i encara que hagués estat involuntàriament, els olotins, així com la resta
dels garrotxins, han viscut l'última
foguerada de la campanya electoral. Resulta inevitable parlar-ne i
referir-se als cartells amuntegats
en les parets i els plafons disposats per al seu afixamént, així
com als llençols retolats amb. els
eslògans de les campanyes dels
diferents partits.

El Passeig d'en Blai a Olot
—anomenat popularment «El Fir a l » — apareix cobert de papers
per tot arreu, davant les mirades
contemplatives que s'han anat
succeint de manera inevitable.
Pels altres pobles de La Garrotxa
s'ha apírofitat qualsevol paret nua
per cobrir-la de cartells, 'els quals
s'han erigit en protagonistes de la
campanya.
Deixant de banda aquest aspecte, hem de convenir en assenyalar el poc ressò que han tingut
els «mítings» entre la població, i
en conseqüència la baixa assistència a gairebé tots els acteselectorals. La fredor d'aquesta
campanya, s'ha vist trencada, tan
sols, pels «mítings» de Convergència i Unió per una banda, i del
BEAN per l'altra, amb la presència d'en Miquel Roca i Junyent i
en Lluís M.= Xirinacs respectivament.

Ja ets lector de PUIIT Dl
An,sigueu PROPIETARI.

Un president de taula jove i espabllat (Foto Mel)

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

I VULL INFORMACIÓ

I Nom
I Adreça

• 1

...

i

Població,
Telèfon

I

r
r
,...,.,.

.vol saber que cal fer perquè

I

I

PUNT DIARI sigui un diari ben i

•I
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Punt de Vista
El món del treball

Una nova legislació social
En la recent campanya electoral I amb una diversa
Decret-Llei de 4 de març de 1977. Es veritat que en els
interpretació segons fos dels partits de dretes o d'esanys de. la dictadura el treballador podia ser acomiadat
querres, s'han posat de relleu dos problemes que afecper l'exercici dels drets sindicals i polítics avui reconeten ai món laboral: les vagues i l'atur.
guts, però, en canvi, nò existia l'acomiadament per les
anomenades «causes objectives» (necessitat d'amorPer part dels partits i coalicions de dretes, els cautització del lloc de treball, inadaptació del treballador a
sants de les vagues i de l'atur són, d'una banda, les
les modificacions tecnològiques de l'empresa, absèncentrals sindicals que esperonen els treballadors'a ascia al treball més d'un trenta per cent de jornades labosolir unes fites econòmico-soclals que no permet l'acrals a l'any, malgrat que aquestes siguin justificades
tual situació econòmica del pafs, i, d'altra, la inestabilietc.) a les que malauradament massa sovint s'hi agafen
tat política que priva la inversió del capital i la creació
les empreses per a acomiadar els traballadors amb la
de nous llocs de treball.
ridícula indemnització d'una setmana per any de treEl causant de la situació per part dels partits d'esball.
querres I de les centrals sindicals de classe és la política del govern que ni ha complert en tots els seus comPerò, és mes: si l'any 1976 amb la LLei de Relapromisos els Pactes de la Moncloa, ni ha volgut arribar
cions Laborals s'havia assolit de treure l'acomiadament
a uns nous pactes político-econòmics que els substilliure, ben aviat aquest va ser de nou instaurat, primetuïssin, sinó que ha promulgat les seves mesures ecorament de forma temporal mitjançant el Decret de Menòmiques pel ràpid i poc democràtic recurs del decretsurés Econò.miqu8s del govern de l'octubre del 1976 i,
liei.
posteriorment i de forma definitiva pel Decret Llei de 4
de març de 1977. D'altra banda, en aquests últims
Però més enllà d'aquestes acusacions mútues -oal
temps s'ha anat donant entrada cada vegada més a la
pensar en quelcom que, sens dubte, contribueix propossibilitat de contractes eventuals, àdhuc per a feifundament a aquest malestar en el camp laboral i que,
nes habituals a l'Empresa, amb el que el gran principi
lògicament, aflora sota la forma de les diferents reivindicacions. Aquest problema és simplement la integu- . laboral de l'estabilitat en el treball amb el que el gran
principi laboral de l'estabilitat en el treball queda notaratat en que es troba el treballador.
blement mermat^
Inseguretat per la inestabilitat en ai treball, superior al de l'època franquista i molt més superior a la del
Inseguretat per la inestabilitat de la mateixa
període posterior a la promulgació de la Llei de Relaempresa, la qual cada vegada més revesteix la forma
cions Laborals del 8 d'abril de 1976 fins que les millo. mercantil de societat anònima. I no ós cap secret dir
res laborals assolides per aquesta van ser, primeraque avui la maJQría d'elles, sota l'aparença d'una gran
ment, parcialment i temporal suspeses del Decret soactivitat mercantil, es troba totalment descapitalitzada
bre mesures econòmiques del 15 d'octubre de 1976, i,
i que, per tant, no té cap dificultat perquè el dia que els
més tard, més amplament i definitiva derogades pel
interessi puguin iniciar expedient de crisi i desfer-se

Digueu-lii la vostra
No tot tan negre, al Psiquiàtric
No puc més que manifestar el meu desacord sobre el to de l'article
que publiquen en el seu número 1, sobre l'Hospital Psiquiàtric de Salt.
En ell es mencionen aspectes menyspreadors sobre la qualitat de l'assistència qüie presta un sector del personal de l'Hospital. Això, senyor
meu, es fals, doncs si bé és possible que una part del personal, religiós
o secular, no tingui un determinat tipus d'estudi, també és cert que
anys de treball a l'Hospital fan que tinguin ara uns coneixements sobre
l'assistència psiquiàtrica que sols el temps i la pràctica poden donar i
que a criteri meu, éls qualifica plenament per a treballar en aquesta Institució.
Comentaris com els qüe fa la senyora o senyoreta Carrasçal no fan
més que posar traves que dificulten les normals relacions entre tot el
personal de l'Hospital, relacions que d'altra banda són necessàries i imprescindibles si volehi assolir una bona assistència al malalt.
Atentament

Dr. Ramon Noguera Hosta,
OIrectorde L'Hospital Psiquiàtric de Salt

El barri vell de Girona
Vaig llegir ahir una carta que parla de tancar el barri vall de
Girona a la circulació de cotxes. Això m'ha fet pensar en un altre
aspecte del barri i és el de la quantitat de cases velles que estan
tancades, mig enrunades i ben desaprofitades. Crec que, si fos
possible s'hauria de mirar d'arreglar-lea per a fer-iss hidtitabies.
Fins i tot es podria afavorir la instal·lació d'establiments oberts
ai públic (bars, salons d * tè, llocs per a oster-s'hi i prou), que
anirien molt bé par arrodonir les passeiades que es fan pel barri
vell. No puc remeiar, i crec que com Jo molta gent, sentir una
mena de cosa estranya en veure tantes cases buides, I abando.nades. Em fan pensar en el passat, i això no pot ser. Han de reviure.

Josep Roura

Cartes a PUNT.DIARI
PUNT DIARI, en ta seva tasca de portaveu de les comarques
gironines, necessita expressar totes aquelles opinions que puguin manifestar-se entorn dels temes d'actualitat. I per això ens
calen les comunicacions del nostres lectors, per als qui des d'ara
obrim de bat a bat la nostra pàgina d'opinió. Feu-nos arribar les
cartes al diari, tant a titol personal com, si és el cas, en representació d'entitats i d'associacions, i procureu de ser breus per tal de
permetre'ns la publicació més puntual possible d'aquesta correspondència.
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dels treballadors indemnitzant-los —moltes vegades
amb quantitats ridícules— a càrrec encara del Fons de
Garantia Salarial.
Inseguretat de les prestacions socials. No és pas un
cas esporàdic que una empresa sigui morosa en les cotitzacions a la Seguretat Social. En aquests casos quan
el treballador ha de trucar a las seves portés per causar
dïet a alguna de les prestacions reglamentàries rep la
resposta que l'Empresa —moltes vegades insolvent^
n'és la responsable i, malgrat que la Llei de la Seguretat Social hagi previst que l'avenç de les prestacions
vagi a càrrec de l'Entitat Gestora, el cert és que aquestes entitats tot protegint-se en el fet que el govern encara no ha prorriulgat les normes complementàries que
desenvolupin aquella Llei, se'n desentenen, í el treballador es quedà sense cobrar quan més falta li fa.
Ens trobem, a partir d'octubre del 1976 amb un fre
a les possibilitats que oferia la Llei de Relacions Laborals de 1976 i amb una constant i progressiva liberalització de les relacions laborals, sense que, d'altra banda, existeixi el contrapunt d'una llei sindical que possibiliti una acció sindical intensa i una forta incidència en
les relacions laborals àdhuc a nivell d'Empresa, una reforma profunda i un control de la Seguretat social i una
reforma de la Llei de Societats Anònimes. Un anàlisi de
les possibillítats que oferia la Llei de Relacions Laborals de 1976 én relació amb la situació actual posa de
relleu una claudicació evident del govern a les pressions del capitalisme, contribuint així a la intranquilitat
laboral que vivim i que surt a flor de pell en les vagues
de cada dia i que no acabarà fins que.d'una forma valenta i decidida no es faci front a una nova legislació,
social, sindical i mercantil.

Mateu Valls

7
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PUNT

Gironès - Selva - Baiüç Enr

2 de març
de 1 9 7 9

MAía

Durant un parell de diumenges

Pescadors # # n § l è ^
netegen Susqueda

El Montseny, muntanya privilegiada, però amb una estació meteorològica an total oblit.— (fotc arxiu)

Es la més antiga d e Catalunya

L'Estació Meteorològica
del Montseny, en runes
Sant Celoni. — El cim del M o n t s e n y va quedar, ahir. completa- perfectament demostrable. Ara
• bé, les solucions que caldrà arbiment cobert d'una blanca mantellina de neu.
Dissortadament l'element meteorològic no podrà ser recollit trar per tal de poder donar resposper l'estació de seguiment que la Generalitat de Catalunya va ta immediata a aquesta desastroinstal·lar al cim del Turó de l ' H o m e , fa més de quaranta anys. sa situació actual, són de debat,
car les autoritats no semblen
on s'assolien, no poques vegades, posar-se d'acord amb qui ha de
Cal dir que l'estació meteorolòles dades màxinies i mínimes de fer front a la situació actual.
gica del Turó de l'Home va ser
construïda l'any 1 9 3 4 arran d'una Catalunya.
Hom pensa que la Generalitat
Doncs bé, des de fa aproximainiciativa de la Generalitat de Cade Catalunya hauria de donar una
talunya. Des d'aleshores fins avui dament un parell d'anys, els me- respo.sta immediata a l'assumpte,
tereòlogs estatals no tenen cap
els canvis han estat molt freper tal que no tant sols l'estació
mena d'informació rebuda des de
qüents, i així poc temps després
meteorològica del Montseny, sinó
l'observatori català del Montseny.
de cloure la guerra civil espanyototes les existents a la resta del
Cal pensar que l'arranjament
la, l'observatori va anar a raure a
Principat, passin, quan més aviat
les mans del govern de l'Estat d'aquesta important estació de millor a mans de ia conselleria
seguiment meteorològic, és una
Espanyol.
més escaient del govern autonòAvui, concretament depèn del de les tasques que amb més rapi- mic català. Ben segur que aleshoMinisteri de Comunicacions i desa ha d'erhprendre la Generali- res, les solucions arribarien amb
Transports, i, per la seva situació tat de Catalunya. Ha d'intentar, una rapidesa i efectivitat molt
d'altra banda, assolir de vell nou
actual de complet abandó, així
més grans que en l'actualitat.
el control de tota aquesta mena
com per la manca d'aparells idod'observatoris 4^\ temps que s'esnis per realitzar una tasca inforRoger Saladrich
mativa -fefaent, el cert és que tenen per tota la geografia catalana.
semblem tenir, a Madrid, molt
poca cura del nostre observatori
més antic.
L'encarregat es queixa
Els mesuradors de vent, temGIRONÈS
Cal fer-nos, també, ressò de les
peratures, pluja, e t c , es troben
queixes de l'encarregat de la conGIRONA
pràcticament inutilitzats, fins i tot
servació i funcionament del cenPolicia 20 14 44
ia fusta que sosté les barres de
Guàrdia Civil 20 86 50
tre. El senyor Garcia Castro viu en
mercuri dels termòmetres està
Bombers 20 00 80
una casa feta de fusta que es tropodrida. D'altra banda, el girell es
Casa de Socors 20 15 42
ba, pràcticament, al punt més alt
Seguretat Social 20 00 00
troba, actualment, per terra sense
del Turó de l'Home. Segons semCreu Roja 20 15 42
assenyalar, com és lògic, cap
bla, aquesta casa tampoc reuneix
Hospital Provincial 20 14 50
mena de vent; el pluviòmetre,
Clínica Dr. Bofill 20 43 50
les mínimes condicions d'habitaembussat, no recull més que la
Clínica Munoz 20 1 2 5 0
bilitat que una instal·lació d'apluja que mulla la seva antiga carClínica Girona 20 45 00
questa mena, per la seva ubicació
Clínica l'Aliança 20 49 00
cassa, i l'anemòmetre, per exemi importància, té. Cal dir, d'altra
Clínica l'Esperança 20 40 00
ple, marca sempre el que vol, senbanda; que el senyor Garcia Casse oferir cap mena de garantia la
BANYOLES
tro no viu sol, sinó que l'acomseva observació.
Guàrdia Civil 57 01 53
panya la seva família.
Bombers 57 00 50 ,
Hom recorda encara quan els
Casa de Socors 57 02 08
tradicionals comunicats meteoroLa manca d'operativitat real
Policia Municipal 57 05 71
lògics feien palès l'estat del
del centre d'observació meteorotemps al bell cim del Montseny, a lògica del Montseny, és un f e t
CASSÀ DE LA SELVA
SPAI CONSELLERS IMMOBILIARIS
PRECISA

DELEGAT
Administratiu, amb experlòncla en «I ram de la Construcció
Par rasponsabllhiar-sa de tota la gastió comercial sn la
zona da PALAFRUGELL - ST. FELIU DE QUiXOLS
EXIGINT-SE:
— Domicili en aquest sector
— Experiència en constructores locals
— Capacitat organitzativa a nivell administratiu i de vendes
S'OFEREIX:
— Despatx a Palamós
— Integració immediata en el grup
— Possibilitat de promoció a càrrecs superiors
PROFESSIONALS INTERESSATS TELEFONAR A SPAI. T E 21 91 SO
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Policia Municipal 46 10 69
Guàrdia Civil 46 00 07
Hospital Municipal 46 01 30

Farmàcies
de torn
GIRONÈS
GIRONA Feia. Ribas i Feia. Folch
Camps (de 9 h. a 22.30 h.). Feia. Ribas (de 22,30 h. a 9 h.).
BANYOLES Feia. Pere Alsius.
CASSÀ DE LA SELVA Es pot anar a
qualsevol de les dues farmàcies.
sempre acompanyat de la policia.

SELVA
SANTA COLOMA DE FARNERS
Guàrdia Municipal 8 4 09 2 0 84 07 95
Guàrdia Civil 84 01 22
Hospital Municipal 84 02 87

ANGLES (Del. nostre corresponsal, Francesc Bonaventura.)
— Diumenge passat, dia vint-icinc. la Societat de Pescadors Esportius d'Anglès'i Comarca, amb
la col·laboració de l'Institut per la
Conservació de la Natura, va realitzar una neteja general a les voreres del pantà de Susqueda.
Aquesta feina la van fer molts de
pescadors de l'esmentada societat.
A la set del matí, al Bar Quer
del Pasteral, va teriir llpc la concentració, des d'on es partí cap al
pantà per començar la feina.
Diumenge que vé s'hi tornarà,
un altre cop, per deixar-ho tot ben
enllestit, i la feina conclourà amb
una costellada per à tothom.

Assemblea
dels pescadors
de

També fa pocs dies la Societat
Pescadors d'Anglès celebrà

l'Assemblea anyal, per tal de programar els concursos de l'actual
temporada. Aquesta programació
ha restat de la següent manera:
Hi haurà sis concursos en el
pantà de Susqueda, cinc en diferents llocs del riu Ter, i quatre a
Les Basses, en el Pasteral. També
s'organitzaran cinc concurs del
sistema C.U.P. per establir qui
anirà al Campionat Provincial, els
quals tindran lloc el dissabte a la
tarda.
A l'Assemblea s'esíab li, també,
que les baixes, produïdes a la
Junta Directiva, d'en Miquel Pujol, en Manuel Novas i en Manuel
Ripoll, fossin suplertes per en
Joan Hbrtelano, èn Josep López,
en Xavier Gelada i en Jordi Pujol.
Segueix com a president de
l'entitat en Àngel ÍVloragas Solà.

[yayn

A la present fotografia s'hi poden veure molts dels pescadors de la Societat
d'Anglès, que, diumenge passat. Intervingueren en la neteja

carnet
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
331550-330580
Creu R6jà 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

ÍFarmàcies
de torn

BAIX EMPORDÀ
PALAMÓS
Guàrdia Civil 31 41 87
Bombers 31 49 35
Taxis- 18 julio 31 47 17
López Puigcerver 31 50 25
Hospital de Palamós 31 44 45
PALAFRUGELLPolicia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 30 06 31
Bombers 30 02 42
Casa de Socors 30 02 30
Creu Roja 30 19 09
Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61
LA BISBAL
Guàrdia Civil 64 09 30 Bombers 64 09 75
Casa de Socors 64 01 83
Hospital Municipal 64 01 10
Clínica L'Aliança 64 01 83
SANT FELIU GUÍXOLS
Policia 32 01 60
Guàrdia Civil 32 01 38
Bombers 32 04 12
Casa de Socors 32 01 30
Creu Roja 32 08 59
Hospital Municipal 32 01 30
Parada taxis 32 09 21 - 32 09 34

SELVA

Farmàcies
de torn

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

LA BISBAL Feia. Puigvert.
PALAGRUGELL Feia. J. Sufier.
PALAMÓS Feia. Prat.
SANT FELIU GUÍXOLS Feia. De la
Pena.
TORROELLA MONTGRÍ Feia. Pou.

BAIX EMPORDÀ

Alt Empordà - Cerdanya

Pí^

2 da març
de 1979

S'espera ia expropiació forçosa

El Palau de Vilabertran
serà tot ell del poble
VILABERTRAN. (Del nostre
corresponsal, Narcis Genis). —
Aquests darrers dies, abans de
l'aparició de PUNT.DIARI, ha circulat la notícia de l'expropiació
forçosa del Palau de Vilabertran,
expropiació que ha aconseguit.

després de molt de temps de lluita, el Patronat de Vilabertran, que,
segons ens han dit fonts properes
a aquest, quan estigui tot restaurat es pensa donar a aquest marc
una utilitat de profit per a la comarca, com podria ésser fer-lo

Puigcerdà

Els candidats municipals,
fruit d'intenses reunions
PUIGCERDÀ (Del nostre corresponsal A l f o n s Brosel). —
Amb el consegüent batibull que
això comporta, s'han elaborat en
els diferents pobles de la Cerdanya, les llistes de candidats per a
les eleccions municipals, a celebrar el proper dia 3 d'abril.
Com és natural, la manca de
pràctica, per part de tots, en
aquest mester, ha fet que hi hagués un rebombori més gran del
que és normal a la Cerdanya. Dins
la primera quinzena de febrer, hi
ha hagut dos coses que han pre-'
dominat sobre tútes les altres:
reunions i votacions.
Per altra banda, no deixa de
cridar l'atenció ei fet, ja consumat, d'una manca total de coalicions d'ultra-dreta i, fins i tot, de
dretes simplement. La llista més
propera a aquest cantó ha estat,
com és natural, la Unió del Centre
Democràtic.
També ha constituït una sorpresa el fet que, a pobles com
Alp, només s'hagin confeccionat
llistes formades, únicament i exclusivament, per gent independent; gent que, per altra part ja
havia estat escollida anteriorment
per mitjà d'una votació popular.
En començar la sèrie d'informacions que donaven sobre el
tema de les eleccions municipals
a la Cerdanya, farem públiques
les llistes presentades a Puigcerdà, llistes que són formades per
tretze candidats cadascuna que
són els següents: Entesa municipal:

Josep Peitx, Carles Canes, Vicens Penarroja, Xavier Pujol, J o sep Martell, Maritxell Sastre, A n toni Moreno, Andreu Baamonte,
Joan Ramon Soler, Antoni Tequier, Benet Pena, Joan Mas,
Joan Peitx.

PSC
Xavier Bosson, Joan Fullana,
Joan Salines, Carme Camarero,
Elentiquio López, Guillem Gil.
Joan Josep Munoz, Francesc Bravo, Miquel Linares, Francesc Duran, David Gea, Jaume Tres, A n tpni Gil.

UCD
Francesc Turiera, Julio Pérez
de Rozas, Josep M' Piguillem, Esteve Llombart, Lluís Morer, Albert
Formenti, Josep Herrera, Pere
Dosta, Emilia Abellanet, Joan
Gea, Moisès Cot, Joan Guinot,
Jesús Montesinos.

DCD
Francesc Ravellat, Francesc
Sape, Emili Capdevila. Eudald Fages, Minquel Junca, Joan Forcada, Joan Riera, Glòria Vidal, Jesús
Gonzàlez, Just Parés, Miquel Casas, Manel Ruiz, Eduard Farrés.

Independents
Josep Turiera, Teresa Julià,
Joan Vidal, Àngel Flotats, M= Pilar
Bragulat, Jordi Forment, Marcelino Costa, Joan Armengol, Bienvenido del Pozo, Pere Altamiras,
Josep M" Pérez, Joan Ginesta.

centre cultural, o casa de cultura
de l'Alt Empordà.
El poble de Vilabertran es conegut per la seva església romànica del segle X I I , i l'abadia gòtica
construïda el 1940. Aquests dos
grans monuments arquitectònics
havien estat declarats «Monument Nacional» per una reial ordre (n.° 2.045), de 17 de novembre de 1 9 3 0 , dictada aleshores
pel «Ministerio de Instrucctón Pública y Bellas Artés», en aquesta
reial ordre, entre altres coses, es

diu que « S . M . al Ray (q.D.g.)
ha tanido ha bian djsponar aa
daclara Monumanto hiatoricoartfstico nacional adacrito al
Patrímonio artfatico da la naclón, al conjunto monumantal
constituido por al tampio, torre, clauatro, palacio prioral,
alaa I depandanciaa qua fuaror. de la Colegiata de Santa
Maria da Vilabertran (Gerona), amparéhdosa desde dicha
declaración, y atandiendo a la
conservación da la mlama tanto ei Estado como la Dlputación .Provincial, el Ayuntamientò de Vilabertran y aún al
mismo de Figueraa». Fa uns
mesos en veure que tot amenaçava ruina i n o s ' h i podia fer res perquè era propietat privada, el Patronat va negociar la compra de
les vivendes que s'havien instal.lat en el seu interior, i que havien
adequat la seva instal·lació mitjançant obres que havia autoritzat
l'Ajuntament, malgrat que aquestes cases no reunien unes condicions adequades d'habilitat. Però
el problema clau era el de l'Abadia, que fins ara era en mans d'una sola propietària, i que, pel seu
estat total d'abandonament la
Conselleria Provincial de Bellas
Artés havia iniciat expedient d'expropiació forçosa i sanció. La propietària en l'any 1975 demanava
una indemnització on fixava el
preu de venda, en 5 milions de
pessetes, quantitat que la Diputació no estava disposada a pagar.
Ara, l'expropiació és forçosa,
pel al mal estat en que es troba, i
la propietària no pot demanar ni
cinc cèntims.

carnet
A L T EIViPORDA

Exposicions
FIGUERES — A la -sala d'exposicions de la Caixa, pintures de Josep
M.' Comte fins al 16 de març.

Redacció, Publicitat
i Suscripcions:
C/ Balmes, 35, Figueres
Te.; 50 14 95
Delegat d'Edicions
Comarcals, S. A.;
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep M' Martí

Avisos
—Omnium Cultural de Figueres
ha convocat el 6è. concurs per a Joventut 1979. L'esmentat concurs
s'organitza amb la col·laboració de
Ràdio Popular de Figueres, el Patronat de la Catequistica, i la Caixa de
Pensions.
Es tracta d'un concurs de treballs
en llengua catalana en torn als temes de lectura, recitació i.dictat, redacció, història, literatura i poesia.
ciències, astronomia i química. Les
edats'dels concursants són establertes entre els 6 i els 18 anys. El termini de presentació dels treballs finalitza el 30 d'abril.

FIGUERES
Policia 50 09 29
Guàrdia Civil 50 13 55
Bombers 50 00 80
Casa de Socors 50 14 00
Seguretat Social 50 03 65
Hospital 50 14 00
Clínica Catalunya 50 15 39.
Clínica Figueres 50 31 00
Clínica Creu 50 39 31
Clínica Creu Dr. Vila 50 36 5 0

'

Agenda.
3 de març. Organitzat pel
taller de Teatre, en el Patronat de la Catequistica, la
Mercè Broquetes ens representarà:
«Mercè dels uns Mercè
dels altres».

ROSES
Policia Municipal 25 66 32
Guàrdia Civil 25 62 72
Bombers 25 61 44

Farmàcies
de torn
A L T EIVIPORDA
FIGUERES Feia. Perxas.
ROSES Feia. Planas.
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CERDAI\IYA
PUIGCERDÀ
Policia 88 01 29
'Guàrdia Civil 88 01 46
Bombers 88 03 18
Casa de Socors 88 01 50
Parada Taxis 88 00 11
Clínica Quirúrgica 88 01 50
Creu Roja 88 05 47
Hospital Particular 88 01 50

í

'Tï

-•r-

Un patrinioni de t o U . — (Foto: arxiu)

Ara, les municipals
FIGUERES. — El clima pre-electoral ha fet llàstima. No s'ha
pogut vèncer l'ombra de les municipals que s'apropen, i que
sembla que s'han apoderat de l'ànim dels figuerencs? N o ho sé.
Els mítings, si no hi ha hagut la presència d'un líder, han tingut
una assistència més aviat escassa. La gent s'ha tornat escèptica,
i correm el risc de concebre novament les Corts com una engreixada. Ahir, dijous, 1 de. març, era el dia que el poble havia de fer
acte de presència a les urnes. Com diuen: «s'ha de manifestar».
La sobirania popular al carrerl Les circumstàncies que hauran
envoltat aquestes eleccions podran ser objecte d'un altre comentari. Avui ens limiterri a donar voltes entorn d'un clima que s'ha
aconseguit a base d'una publicitat massiva que, en el millor o
pitjor dels casos, no ha passat de ser epidèrmica. La gent que
pensa i que analitza, s'ha girat d'esquena als eslògans i a les promeses, i ha posat la seva atenció damunt els fets. La gent ha votat d'acord amb el resultat d'aquesta anàlisi i ai marge de les fuetades publicitàries, que per a més d'un hauran resultat negatives.
El clima, en canvi, per les municipals és natural, gens forçat i,
per això mateix, més apassionant. En general s'està d'acord en
què les municipals tindran un o altre color segons hagin anat jes
generals. Les candidatures de les municipals aporten una quantitat de noms absolutament nous en la direcció de la vida ciutadana, que encenen i abranden la curiositat. Els noms que es presenten per les g e n e r a l s — a l g u n s dels qual repetixen no solament noms de la legislatura anterior, sinó de les franquistes— no
ofereixen prou credibilitat. Admeto les excepcions, i apunto que
són aquestes — l e s excepcions— les que encara mantenen viva
l'esperança.
A Figueres, la lluita pre-electoral ha estat a nivell de grups o
de simpatitzants, afiliats i, tal vegada, assalariats de famílies polítiques determinades; I la lluita no ha passat de l'anècdota cartellística. Estripar els dels contraris, cobrir-los amb els propis, etc...
Un balanç pel damunt de la campanya electoral posa de m a nifest un desig irrefrenable de protagonisme. Hem contemplat
un país atomitzat pel centre i per les ales, i un té la impressió que
molta gent ha anat a les urnes sense saber ben bé a qui havia de
votar, ni, i això es terriblement significatiu, perquè vota. I és que,
pels quaranta anys passats, necessitàvem una mentalització de
raonament i no d'eslògans.

Manuel Pont i Bosch
Farmàcies
de torn
SPAI CONSELLERS IMIMOBILIARIS
PRECISA

CERDAIVYA
PUIGCERDÀ Feia. Ciurana

DELEGAT
RIPOLLÈS
RIPOLL Feia. Sargatal.
CAMPRODON Feia. Joatiuim SoterServei permanent.
SANT JOAN ABADESSES Feia.
Sunyer-Servei permanent.

GARROTXA
OLOT Feia. Vayreda.
BESALÚ Feia. Gratacòs-Només urgències.

Per tw·poiwabilitzar-è· da t ç M Ú ^ ( ^ ^
•'.''air la:ioní|^'OljOT'· •".. ••;••.:•'ÍU-·;

S'EXiQEIX:
—
•—
—

Domicili en aquest sector
Experiència en 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. Ta. 21 91 SO
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Economia i Treball

2 de març
de 1 9 7 9

Exportadors gironins es queixaren al ministre

La C.E.E. ens vol ajudar
contra la pesta porcina
Girona. — Es probable que el
Consell de Ministres de la Comunitat Econòmica Europea concedeixi al nostre país una important
ajuda per a contribuir en la lluita
contra la pesta porcina africana.
El perjudicis que l'existència d'aquesta enfermetat causen a la ramaderia i a la indústria càrnica,
infrautilizant la seva capacitat exportadora, foren exposats als representants del ministre espanyol
per les relacions amb la CEE en el
transcurs de la seva visita a Girona.
Com es recordarà, a finals de
l'any passat es celebrà a la nostra
ciutat, com a la resta de les capitals de l'estat, una jornada d'informació sobre l'adhesió d'Espanya
a la CEE. En la taula rodona que
els representants del ministre tingueren a la Cambra de Comerç i
Indústria amb exportadors del
sector comercial, industrial i agrari, es van exposar problemes concrets de l'economia gironina davant les negociacions comunitàries. Un especial relleu van adquirir les intervencions de l'industrial
Jaume Casademont i del Delegat
Provincial d'Agricultura, en Francesc Vall-llosera, entorn a la situació del sector de les indústries
càrniques.
—«La nostra indústria —va dir
en Jaume Casademont— es torba, en tecnologia i preparació, a
l'aitüra de les millors d'Europa, i,
per tant, sembla que hauríem
d'esperar amb ganes l'entrada en
el Mercat Comú. Però es dóna la
trista circumstància que si el dia
D d'aquesta entrada fos demà,
hauríem de tancar pràcticament
tots, i, conseqüentement, liquidar
quasi tota la ramaderia: I el problema no es d'aranzels, ni de
competivitat, ni de costos, ja que
tots aquests aspectes ens son favorables. El nostre temor prové
del famós problema de la pesta
porcina. Altres països, sens dubte,
—continuava— l'han soferta, però han tingut l'habilitat de callar.
Nosaltres ho vam propagar, i ens
vam veure obligats a lluitar contra
ella, però avui ens trobem que tenim l'etiqueta de país amb la pesta procina africana. Què passarà
el dia D, si no prenem iniciatives?».

Ei problema es en
el pressupostos
Per la seva part el delegat pro-

vincial d'Agricultura va recordar
que el problema és de caràcter
presuupostari, o també de canvi
de sistema en la lluita contra la
pesta porcina. «Realment —va
dir— la majoria està convençuda
que per al sistema actual, en el
que es vé actuant des de fa uns
divuit anys, no és possible eradicar la pesta porcina al nostre país.
Si l'estat disposés de quantitats
pressupostàries suficients per a
pagar, amb rapidesa, el vuitanta o
el norante per cent del valor de
l'animal, s'aconseguiria un efecte
molt major, i, possiblement, es
podria eradicar aquesta enfermetat».
Els representants del ministeri
van prendre nota de les dificultats
exposades, que foren incloses en
el dossier de les Jornades, editat
com a resum de les mateixes. El
tema s'ha anat obrint camí a les
altes esferes del Mercat Comú,
fins el punt que la comissió de les
Comunitats Europees ha proposat
al Consell de Ministres de la CEE
la concessió a Espariya d'una ajuda per a contribuir a la lluita contra la pesta porcina. Segons ha
comunicat el secretari general ad-

junt de Relacions amb la CEE, en
Luis A. Sànchez merlo, al, president de la Cambra de Comerç i
Indústria de Girona, aquesta ajuda no s'ha aprovat encara, i sols
quan ho estigui es podrà precisar
l'objectiu específic i la forma en
què es desemvoluparà, però sembla probable que es concreti en la
concessió d'una subvenció de deu
milions d'unitats de compte (uns
8 5 0 milions de pessetes), que es
lliuraran progressivament a les
autoritats espanyolas durant el
període comprès entre els anys
79 i 83.
L'existència d'aquesta proposta denota, d'una part, l'oportunitat de la denúncia formulada a Girona, i, d'altra, la rapidesa i eficàcia amb què l'Administració ha
sabut traslladar el polèmic tema a
les altes instàncies comuntàries.
S'acompleix també així el desig
de la Cambra de Comerç i Indústria de Girona, expressada pel seu
president, en tancar la reunió amb
els exportadors, quan va fer vots
perquè fructifiquessin en -solucions concretes les converses
mantingudes.

Sembla que la CEE ens ajudarà a tenir una porcs sans

A Girona no arriba la informació

Hostalric

Els jutjats no fan vaga

Medeca Vinas, S. A.,
no fa hores extres

GIRONA. —- El Sindicat Liure i grames a tot l'estat perquè la reIndependent dels Cossos d'Admi- colzessin, cosa que a Girona no
nistració de Justícia, del qual for- s'ha fet per la ràpida convocatòria
men part una vintena de funcio- i també perquè no hi ha la sufinaris de les comarques gironines, cient informació per a convocar
va convocar una vaga a nivell es- una assemblea i decidir-la.
Els punts reivindicatius que es
tatal de duració indefinida q u e h a via de començar el passat dime- plantegen els funcionaris de l'Adcres. A Girona, no obstant, a pe- ministració de Justícia són bàsisar d'ésser aquest el sindicat ma- cament en un ^augment linial de
joritari, no s'ha portat a terme 2 5 . 0 0 0 pessetes, seguritat social
como a la resta de l'estat, i l'Ad-' per a tots ells, reglaments, retriministració de Justícia segueix el bució de tases dels agents judi-;
cials i lliurament de diplomes als
treball normal de cada dia.
auxiliars.
Les causes d'aquesta adhesió
Per altre banda la UGT comua la vaga les explicava un dels renicava que no recolzava de cappresentats d'aquest sindicat, t o t
manera la vaga, perquè la decisió
dient que aquí a Girona no s'havia
havia estat presa unilateralment
rebut la suficient informació com
afegint que «aquesta vaga supoper a poder recolzar, «tot i que
saria el manteniment dels privileestem d'acord amb la majoria de
gis actualment existents, quedant
reivindicacions que . es planteels més afectats d'igual o semgen».
blant situació que ara». La UGT
La vaga sembla ser, segons in- és una central minoritària en
forma Efe, que es va decidir, a quant a representats en l'adminisMadrid i d'allà es cursaren tele- tració de justícia.

HOSTALRIC. — El c o m i t è
d'empresa dels treballadors de
Medeca Vinas, S. A. d'Hostalric,
filial de la multinacional ICI, ha
decidit, des del passat dilluns dia
19, deixar de realitzar hores extres com a mesura de recolzament a les seves reinvindicacions
salarials i socials.
Segons comuniquen fonts sindicals de la CSUT, majoritària a
l'empresa, aquesta, davant la postura dels treballadors, ha mostrat
un tancament total, i ha amenaçat els treballadors amb tancar
l'emprésa i amb dures represàlies.
També segons fonts d'aquella
cental, el comitè d'empresa de
Medeca Vinas, S. A. recaptarà la
solidaritat de les empreses ICI,
tant de l'estat espanyol com de
l'estanger.
Totes aquestes mesures dels

Informe agrícola presentat a Barcelona

J. BURCH, S. A.
DISTRIBUÏDOR OFICIAL DE

THOMSON - TV COLOR
Plazos hasta 24 Meses
sin avales
sín cróditos bancarios
Infórmese sin compromiso en:
S. Joan Bta. la Salle, 18-20
9 20 18 73
GIRONA
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La Catalunya interior
es queda buida
BARCELONA. — Un infornne sobre la «Catalunya Agrícola», que recull las ponències
i col.loquis d'unes diades celebrades a Lleida el juny del 78,
fou presentat a Barcelona.
L'informe recull, en una primera part, la problemàtica i
perspectives de la incorporació a la CEE, i assenyala que
Catalunya no està preparada,
encara, per entrar-hi, pel desconeixement de les institucions europees i la manca de
tècnics qualificats.

Parla, també, l'informe de
tota la problemàtica de l'agricultura catalana, i del greu fenomen que suposa, per a l'economia del país, el despoblament de les comarques de l'interior i la seva massificació a
les ciutats de la costa, molt especialment a Catalunya.
Aquest despoblament dóna
lloc, segons l'informe, a l'existència de pobles biològicament morts. Aquesta despoblació es qualifica, en l'informe, amb l'adjectiu de «realment preocupant».

treballadors són destinades, en
ultima instància, a pressionar per
la firma del conveni de químiques.
La solidaritat dels dos-cents cinquanta'treballadors de Medeca és
pràcticament total.

L'Administració
ja hi treballa

Els preus
agraris amunt
L!Administració està treballant
aquests dies en l'anàlisi i refosa
de les diferents propostes de les
organitzacions agràries sobre la
manera en què s'han de portar a
terme les negociacions i d'altres
plantejaments relatius a l'establiment de nous preus agraris, segons informa el gabinet de premsa del FORPA.
Els criteris manifestats per les
diferents associacions es resumeixen en la nota que ha fet públic aquest organisme.
Hi ha qui vol negociar el preu
producte a producte, com es va
fer l'any passat, hi ha qui diu que
un mètode mixte entre la renda
de les explotacions seria l'ideal, hi
ha qui diu que s'ha de buscar un
mètode de cost basat en els escandalls i d'altres volen un increment global dels preus. Tots consideren que les mesures complementàries són molt importants
per fixar preus
L'Unió de Pagesos de Catalunya, per la seva part, abans de
decidir-se per un o altre mètode
segueix amb la seva política bàsica de fomentar les cooperatives i
suprimir intermediaris.

Catalunya

FWr

2 da març
de 1979

1 |
' •

Amb amenaces de militarització

Avui, vaga del «Metro»
(De la nostra redacció a Barcelona). — La vaga del «metro» de
Barcelona s'Inicià finalment anit
enmig de greus dubtes sobre la
viabilitat d'una militarització d'aquest servei públic.
Davant l'eventualitat d'un
menteniment del serveis a base
de personal militar de ferrocarrils,
es va demanar per part dels treballadors que eis usuaris s'abstinguessin de fer servir eis trens pels
perills que podia suposar. La campanyia, per la seva banda, va distribuir uns anuncis en els que assajava igualment d'influir en l'opinió pública tot exposant les seves
ofertes d'Increment salarial.
El conflicte que ha esclatat al
«rriétro» de Barcelona té unes
causes de tipus econòmic però
tes conseqüències del mateix des-

borden ben clarament aquest
camp i entren en el polèmic terreny de les vagues de serveis públics, especialment incisives en èpoques de crisi política.
La paralització dels serveis de
«metro» provocarà sens dubte un
cas important durant la jornada
d'avui que hauria pogut ésser la
d'ahir, és a dir, el dia de les elecions, de no haver estat pels esforços moderadors de les centrals
sindicals majoritàries.
En el conveni en discussió
—que hauria d'entrar en vigència
el proper dia 1 d'abril— es demana per part del treballadors una
jornada laboral de 40 hores, jubilació als 55 anys cinc mil pessetes Jüieals i un 10 per cent sobre
el salari. La.companyia accepta
les 40 hores setmanals amb unes
condicions de productitivtat no

admeses pels seus empleats i
ofereix uns increments salarials
que, segons fonts laborals, són
només d'un 6 per cent.
Els treballadors han amenaçat
amb repetir la seva acció el dilluns i dijous de la setmana vinent
si la vaga d'avui no té els efectes
que esperen.

El govern civil
amenaça
Per altra part, i segons informa
Efe, el governcivil ha enviat unes
850 cartes a treballadors del
«metro» conminan-los a que demà vagin a treballar normalment
a pesar de la vaga convocada.
El contingut de la carta va ser
donat a conèixer als representants dels treballadors en ei transcurs de la darrera sessió negocia-

Avui no hi haurà cua* al «iVIatro». — (Foto: Arxiu)

dora pel representant de serveis
de l'ajuntament, senyor De Paz.
En aquesta carta es comunica
als treballadors que en el cas de
no anar a treballar demà incorrerien en el delicte de sedició i desobeciència.
Segons sembla, ei govern civil

es basa en els articles 28 i 37 de
la Constitució que fan referència
als serveis públics. Criteri que no
es compartit per la comissió negociadora que creu, que el que
realment està fent el govern civil
és negar el dret de vaga, també
constitucional, a uns treballadors.

Impressions
.1»

Cibernètica i faves
comptades
Ambient electoral. Són moltes les puntes que es podrien treure a les
petites coses que van succeir ahir. Són moltes las anècdotes que es poden copsar en una gran ciutat com Barcelona tot donant un tomb pels
col.legis electorals. Però importa remarcar la punta de les grans coses.
Per exemple: tot el «tinglado» entorn de les computadores, els ordenadors, els circuits tancats de televisió, les llistes de persones i de
seccions fetes amb IBM. Es a dir, tot el món tècnic que coneixem sota
la denominació de Cibernètica. Eis aparells al servei de les eleccions
pretenen de facilitar els recomptes i que tothom vagi a tirar les paperetes a l'urna que li: escau.
Bé, perfecte. No negarem tot el que suposa d'avanç, la Cibernètica
manejada pels funcionaris de l'Estat. El que poso en qüestió és si realment s'ho tornen- a llegir, tot el que tenen programat.
Exemple: Dins les fulles del cens electoral havien codificat les meves
dades personals: Secció 27, taula 2, districte de l'Esquerra de l'Eixampla, professió: periodista, codi cultural: no sap llegir ni escriure.
Potser no escric a gust de tothom, però em sembJa que sí que llegeixo. Potser massa, ja que durant el franquisme érem molts els qui fèiem
servir una nova versió de la frase de Descartes—«(Penso llavors existeixo»)— que quedava convertida en: «Penso, llegeixo se n'assabenten i deixo d'existir».
Això no pot ser. Vaig presenciar casos molt més greus. Quantes persones es varen quedar ahir sense votar perquè la burocràcia —ara per
computadora— no els ha donat encara carta d'existència electoral.
Quantes persones es quedaren a casa perquè ja ho provaren negativament en les dues otres darreres oportunitats? Quant de temps, com i
de quina manera un ciutadà sap que compten amb ell?
No es tracta.de posar-hi més màquines i «embolica que fa fort i
paga el contribuent». Crec que hem d'aspirar a què la màquina humana
de l'Estat estigui a l'alçada dels nous temps que hem encetat. S'ha acabat ér«vüèivaüsted rhartana».
Abans, als anys 30, potser tardaven més en saber-se els resultats,
però els contes de la vella sortien. Eren faves comptades.

Carles S. Costa

puntets
•
BOMBA. — Un artefacte
explosiu d'escassa potència va
esclatar ahir al quartel de la
Guardia Civil de Sant Josep de
la Montanya, a Barcelona, pels
voltants de les 14.30 hores. El
fet, que va produir destrosses
de poca consideració i no va
causar cap dany personal, no
ha estat reivindicat pe*- cap
grup fins aquest moment.

setes era destinat a obres
complementàries de quarters
sota el projecte encarregat a
un enginyer annex a la Diputació i amic personal de Lluís
Pou. Altres denúncies havien
estat presentades pels mateixos bombers, per ús indegut
dels camions cisterna per a la
venda d'aigua a piscines particulars.

•
GENERALITAT. — Josep Tarradellas, president de
\a Generalitat ha fet obrir un
expedient disciplinari al cap de
bombers del parc Provincial,
Lluís Pou amb motiu de suposades irregularitats en el pressupost d'obres complementàries. Aquest pressupost, de
cinquanta-un milions de pes-

•
TENSIÓ AL CONSELL
D'AGRICULTURA. — No
s'han produit les dimissions
dels Ileidetans Josep Riera i
Toni Llimona del Consell d'Agricultura de la Conselleria del
mateix nom de la Generalitat
de Catalunya, tal com s'havia
informat,.equivocadament, per
ràdio.
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Eia jubilata aatan canaata d'aaparar. Comançan a caminar. — (Foto: Arxiu)

Reclamar les premses electorals del partits

Els jubilats convoquen
a míting
•

Demanen requiparació de les pensions amb el salari mínim interproffessionals

Demà tindrà lloc a les Cotxeres
de Sants un míting per reclamar
un augment de les pensions dels
jubilats. Sota el lema genèric de
«Per una pensió per a tothom»,
ELS JUBILATS DE Barcelona es
reuniran per recordar als partits
les seves promeses electorals.
L'organització d'aquest míting
de la. «tercera edat», és a càrrec
de la Coordinadora de Jubilats.
Les reclamacions més immediates van dirigides a l'equiparació
de les pensiones amb el salari mínim interprofessional i a la solució
immediata de tots el casos d'aquelles persones que no reben
cap tipus de pensió.
Aquests punts són. per altra
banda, les.conclusions à què s'arribà en el Primer Congrés de Jubilats i Pensionistes. Juntament
amb aquests dos punts bàsics, la
Coordinadora creu que una mesura que podria pal·liar en certa manera la situació, en alguns casos
dramàtics dels jubilats, seria la

millora de l'assistència sanitària,
amb la progressiva implantació
de Centres d'assistència geriàtrica als barris.
Un altre punt acordat en el
Congrés va ser el de l'abolició del
«Fondo Nacional de Asiistencia
Social» i el pas progressiu d'aquests pressupostos a la Seguretat Social.
Aquest míting que tindrà lloc
demà a les onze del matí, ve a ser,
doncs, la continuació del Congrés
celebrat a la Unitat Geriàtrica
Municipal de Barcelona i aplegarà
bàsicament els integrants de les
vocalies de jüblitats de les associacions de veins. El fet que s'hagi
esperat fins a demà per fer el míting, quan ha finalitzat ja el procés
•electoral de l'I-M, sembla deixar
clares les intencions dels organitzadors: passar comptes als partits
per les seves promeses. Gal recordar que les pensions i els drets del
jubilats en general han estat presents a tots el programes electo-

rals, i ara els jubilats voldran comprovar si només eren «promeses
electorals» o bé si hi ha veritables
intencions de complir.
La crida feta per la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes,
posa l'accent en l'article 50 de la"
Constitució: Els poders públics
garantiran mitjançant pensions
adients i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica
als ciutadans de la tercera edat.
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«Homes de Harrelson made in Spain»

Martín Villa ja té
els seus «especials»
M A D R I D . — La s e t m a n a passada van s a r presantats a la
premsa els ipie després d ' u n any de preparació a càrrec d e professors especialitzats, formaran ais Grups Especiels d'Operacions (GEO). unes unitats especials de la Policia Armada destinades a la lluita antiterrorista.
«La selecció —segons manifestà un dels capitans que hi havia a la presentació— és molt rigorosa per als aspirants, els quals
procedeixen tots de la Policia Nacional. Tant el reconeixement mèdic com les proves físiques i psicològiques fan que hi hagi entre
els aspirants un vuitanta per cent
de baixes».
Els membres del GEO tenen
una mitja d'edat entre els 2 4 i 2 5
anys, I solament n'hi ha un dos
per cent que resten solters. «La
preparació que sofreixen és tant
física com psicològica i tècnica.
Cada membre del GEO —afegia
el capità:— ha de saber perquè es
juga la vida».

Els membres de la GEO estan preparats par a tota classe de treballs

Paral·lelament a l'aparició d'aquests escamots especials de la
policia, el govern manté negociacions per fer importants adquisicions de material per al cos de la
policia a mpreses especialitzades
nord-americanes. Així, els productes que s'estudia d'adquirir
per al cos general de la policia

Els GEO depenen del director
general de seguretat I organitzats
en tres grups de vuit escamots,
cada un amb cinc homes, mantenen ün estret contacte amb els
grups antiterroristes estrangers
per realitzar intercanvis d'experiències i disposen d'un modern
material que comprèn des d'un
helicòpter fins a vehicles blindats
i equips de filmació.

rosament farts» que va fer el passat estiu, en referir-se al terrorisme a les reaccions del govern, ha
plantejat ja la seva taula reivindicativa. Els principals problemes
que demana que es resolguin als
empleats d'aquest cos són un nou
reglament, la regulació de la jornada de treball, la insuficient dotació humana i material d'algunes
noves comissaries, la revisió del
sistema d'ascens a l'escala de comandament i les qüestions generals referides a la incompatibilitat
pels que tenen més d'una feina.
•srr

Les armes de la GEO són sofisticades, però manejables

GUIA GASTRONÒMICA
Es procura que cada vegada al material del policia sigui més manejable
són diversos tipus d'armes de foc,
cascs protectors, blindatges per al
cos, sistemes de destrucció de
documents classificats, cambres
de seguretat, tanques electròniques per a portes, tanques elèctriques, sistemes de control de portes...
La policia té també problemes
professionals.
Però no tot són renovacions i
modernitzacions-dins el cos de
policies. L'associació Professional
de Funcionaris del Cos General de
Policia està demanant, des de ja
fa molt, temps unes millores a les
que, per ara, no s'ha fet gens de
cas, per part del Ministeri del Interior. Aquesta Associació, reconeguda oficialment, i famosa per
les seves' declaracions del «dolo-

A l p a u d e ! Llac
Oe 8 a 12 hores
ESPECSAL ESMORZARS
Els dimarts
ESCUDELLA I CARN D'OLLA
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Tel. 57 10 45

RESTAURANT

CANGORI
-jr/

Ctra. Sils, s / n .

STA. COLOMA DE FARNERS
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També demana aquesta associació que, d'una vegada, se la deixi
intervenir en la legislació que
afecti en endavant al cos. «En e l .
fons —declarà fa poc un dels
seus dirigents— el que hem volgut en tota la nostra vida i que,
per desgràcia, no hem aconseguit
es una verdadera professionalització de la nostra funció».
Com es veu, no són solament
problemes de materials o d'horaris els que plantegen els policies
al ministeri de l'Interior. El que es
demana es que d'una vegada,
se'ls reconegui-com a treballadors'
amb professionalitat i al servei del
poble, amb el corresponent reconeixement de tipus econòmic que'
això comporta, i les millores laborals lògiques.

El vostre suport bé vai un descompte.
US P : S T A L V I E U 7 0 0 ptes. si ens feu arribar aquest butlletí de
suscripció abans del 20 de Març.
En.
C/.

.... n."

de
vot rebre cada dia PUNT.
DÍARI a l'adreça anti rior
al preu especial de 5.800
ptes. (en llor do 6.500)
que pagarà:
trimestralment.... 1.475
semestralment ... 2.950
anualment
5 800

.-Tel
Podeu enviar els rebuts contra el meu
compte.'llib
n"
Caixa
sucuisal de
a nom de .
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Després de nou dies de captiveri
En el m ó n laboral

Conflictes
arreii
de l'Estat
MÀLAGA. — Amb motiu
de la jornada electoral d'avui,
el personal de l'hospital civil
provincial ha suspès la vaga .
que es desenvolupa a l'esmentat centre des de dilluns.
La vaga està motivada per
les dificultats sorgides a la
negociació del conveni col."lectiü sa determinat que la
vaga continuí demà.
D'altra banda, i també per
dificultats en el c o n v e n i ,
col.lectiu, continua la vaga
de « C I T E S A » , f à b r i c a
d'aoarells telefònics, amb
una nònima superior als
2 0 0 0 treballadors.. Una altra
vaga que continua és la
d'«Edesa-Westinghouse», i
s'anuncien nous aturs a
«Renault» i « M o sa »,
empreses automobilístiques,
així com en el sector de
transports per carretera.

També a «Unelco»
Ahir al matí va continuar
la vaga dels treballadors de
la c o m p a n y i a
«Unión
Elèctrica
de
Canarias
(UNELCO), que és la que
suministra energia a totes
les illes d'aquest arxipièlag,
amb,plantes a totes elles. D'e
tota manera, tot i que al
principi
de
la
v.aga
s'esperava una absència de
subministrament
elèctric,
això n o m é s es p r o d u e x
esporàdicament i per zones.
Pel que fa a la situació
plantejada a «FasaRenault», dirigents d'UGJ
han p r o p o s a t que «la
Comissió
negociadora
plantegi conflicte col.lectiu
per d e s e m b o c a r en un
laude». A continuació,
proposen que s'obri un gran
debat per a conèixer el
plantejament definitiu dels
treballadors, després de les
dimissions
dels
representants de CC.OO.
dels comitès d'empresa.

ETA ha àíllíbirat Abaitua
. V I T Ò R I A . — Luis Abaitua Palacios;Idireòtòr de Ja factoria
« M i c h e l i n » de Vitòria i segrestat pei-' l'ETA fa «Jeu dieé, va Ser
posat en llibertat la passada matinada. Luis Abaitua va aparèixer a dos quarts de tres de la nit a casa seva. imrnediatament es
va donar avís a la policia. .
El governador civil d'Alaba và
manifestar a «Efe» que el segrestat va aparèixer en el seu domicili
a l'hora indicada, sense precisar
més detalls sobre com havia estat
alliberat.
A dos quarts de dues de la tarda' d'ahir s'acomplien deu dies del
segrestament del director de la
fàbrica «Michelin», que va ocórrer quan tornava a casa seva, en
sortir del treball. Posteriorment,
ETA;(P-M) va reivindicar l'acció
posant com a condició indispensable per no aterh'ptar contra la
seva vida que l'empresa que ell
dirigia negociés immediatament
amb els representants dels treballadors el conveni col.lectiu.

Condicions

acceptades

Les condicions que va imposar
ETA varen ésser acceptades immediatament i el dilluns passat
varen començar a la delegació del
treball de Vitòria, les negociacions del conveni. Es varen reunir
el comitè d'empresa i representants de la patronal.
Durant tot el passat dia 2 8 , el
comitè d'empresa va estar estudiant la contraoferta de la patronal, que oferia millores salarials
en relació amb les ofertes anteriors. Cal dir que degut a l'inici de
les negociacions, la família esperava que Luis Abaitua fós posat
en llibertat immediatament, cosa
que no es produí.
En relació precisament amb això, Mercedes Odriozola, muller
del director de la factoria «Michelin», va celebrar abans d'ahir una
conferència de premsa. Fent referència al darrer comunicat de TETA (P-M), va dir: «Jo tenia la certesa absoluta que l'alliberament
del meu marit es produiria aquesta nit passada». De fet, va ser una
nit després.

«Tragèdia absurda»
La família del segrestat va
oferir ahir al matí una conferència

de premsa per tal d'explicar com
havia anat.el seu, alliberament. El
cunyat d'Abaitua va declarar que
en arribar a casa seva, el director
de la factoria «Michelin» de Vitòria va -dir: «quina tragèdia més,
absurda».
' •
Poc abans de mitjanit, els segrestadors van deixar en llibertat
el director de «Michelin», que havia estat segrestat durant nou
dies en el «molí vell», a dos quilòmetres de la seva casa dei carrer
de Carles VII de Vitòria.
Durant moltes hores, sempre
de viatge, els segrestadors van
portar el senyor Abaitua en el portapaquets d'uri cotxe, amb la cara
tapada i sense rellotge. Quan van
abandonar-lo a mitjanit li van dir
que no avisés la policia ni la seva
família fins al cap de dues hores,
però com que el rellotge van
donar-li amb hora falsa, el senyor
Abaitua no va arribar a casa seva
fins a les 2.20-de la matinada,
mentre que el seu rellotge marcava pocs minuts més de les tres.

La paiangana
ho anuncià
La primera que s'adonà que el
senyor Lluís havia arribat fou la
seva muller—segons ens explica
el seu cunyat Jesús Odriozola.
Etàvem desperts, cadascú a la
seva cambra, quan ella va sentir
que s'obria la porta d'una mmanera característica i va sentir la
fressa de les claus llançades a la
paiangana, costum característic
del senyor Abaitua que es va casar.
Llavors ens vam adonar que
era ell. Ella va cridar d'alegria i jo
vaig sortir també de la cambra per
veure'l», explica el germà de Mercè Odriozola, muller de Luis Abaitua, qui va excusar l'absència del
senyor Abaitua a la Conferència
de premsa «a causa del seu estat
d'exauriment físic i mental».
«Va arribar a casa mort de fred
—continua— portava la roba del

segrestament, una granota blava.
Estava primíssim, demacrat, ja
que a més de la seva magresa,
natural en ell. ha perdut 6 quilos
en els nou dies de segrestament.
El primer que va voler fer en
arribar a casa, després de parlar
una mica dels mals moments passats i de l'alegria de tornar-nos a
veure, va ser rentar-se i afeitar-se,
cosa qLie per l'aspecte que feia,
vol dir que no havia tingut possibilitats de rentar-se en tot aquest
temps.

Funeral pel policia
mort
PALÈNCIA. — Ahir al migdia
es van efectuar a l'església de
Santa Marina d'aquesta capital,
els funerals per l'ànima de Ma-

nuel Vicente de Celis, inspector
del cos superior de policia de
Pamplona que va resultar mort
abans d'ahir a la matinada per un
tret d'un policia nacional.
Van assistir a l'acte, el governador militar, el comissari de policia en'representació del Governador Civil, el tinent coronel de la
Guàrdia Civil, així com companys
del finat.
Les restes mortals van rebre
sepultura en el ceriïentiri de nostra senyora del Àngels d'aquesta
ciutat.Manuel Vicentç de Celis era
natural de la localitat palentïna de
Fontecha de la Pena, i feia ja alguns anys que vivia a Pamplona i
exercia el seu servei a la brigada
provincial d'investigació judicial.

ETA explica l'alliberament

S'ha aconseguit negociar
BILBAO. — L'organització armada ETA político-militar ha fet
públic avui un comunicat en el
que explica que ha esta.t posat en
llibertat el director de' la factoria
Michelin de Vitòria, Luis Abaitua
Palacios, en haver-se aconseguit
els objectius fixats en l'operació.
Els objetius aconseguits són,
«per un costat, l'inici de les nego- •
ciacions entre l'empresa Michelin,
S.A. i el comitè dels treballaclors, i
per l'altra costat, l'obtenció d'informacions, tretes mitjançant in-

terrogatori, necessàries per a la
planificació de futures intervencions».
Més endavant, qualifiquen d'utòpia els plantejaments del govern d'ÜCD per acabar amb el
problema basc, i exposen la necessitat de solucions polítiques.
ETA político-militar afirma que
la seva campanya, en el camp laboral, té com objectius, entre d'altres, «l'exigència d'yn nou marc
autònom laboral, i la subtitució
de l'actual llei sindical».

puntets
L L I B R E S . — Avui comença a
Bilbao la «VIII Exposició del llibre
basc», organitzada per la Galeria
del Llibre, amb la quasi totalitat
dels fons editorials bascos, des
dels títols coneguts fins a les darreres novetats. L'exposició serà
inaugurada amb la presentació de
la «Historia del Pueblo Vasco»,
obra elaborada per un col.lectiu,
en nom del qual parlarà Pierre
Narbaitz, historiador d'Iparralde.
IIVIPOSTOS. — Per una circular de la Direcció General de
Tributs es donen instruccions relatives a les retencions i fraccionament de pagament de l'impost
sobre la renda de les persones-^ísiques. L'apartat tercer d'aquesta
circular estableix que en el cas de
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contractes per temporada inferior
a l'any, sempre que no es tracti de
traballadors fixes per obra, la retenció es practicarà al tipus del
5%.
G A R A I C O E C H E A . — El pre
sident de l'Euskadi Buru Batzak
(Partit Nacionalista Basc), Carles
Garaicoechea, ha rebut una invitació especial per assitir als antes
de presa de possesió del nou president de Veneçuela, doctor Luis
Herrera Campins, Garaicoechea
havia viatjat, no fa gaire, a Veneçuela, i va formar part d'una comissió de dirigents i parlamentaris del Partit Nacionalista Basc.
M U T I L A T S . — Per una ordre
del Ministeri de l'Interior es regula
el procediment que cal seguir en
els expedients tramitats pels que
varen sofrir lesions i mutilacions a
la guerra civil espanyola. A continuació, aquesta ordre estableix el
quadre de lesions i malaltieé annex a l'ordre de 2 4 de frebrer del
1979, segons la qual hom regula
el procediment que cal seguir en
els expedients tramitats a recés
del Reial Decret Llei 4 3 / 1 9 7 8 .
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Tot él que hi ha en una bona
enciclopèdia d'edició recent i,
GrR-A.3Sr
a més a més, tot el que intecATAL^í^
ressa als qui vivim a Catalunya
Demaneu informació:
a l'apartat de Correus 261 de Girona o al telèfon 21 70 57.
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puntets
• N A Z I . — jGseph Luns,
Secretari General de l'OTAN
des d'octubre de 1971, ha
estat acusat de pertànyer al
«Moviment
NacionalSocialista Holandès» en el
període comprès entre 1933
\ 1936, per el director de
l'Institut de Documentació
sobre la Guerra, professor L.
De Jong,
Aquest informe va ser
desmentit ahir mateix pel
Secretari General de l'esmentat organisme atlàntic
qualificant l'apreciació de De
Jong com un «malentès» ja
que ell, segons afirma en una
declaració de l'Oficina de
Premsa de l'esmentat Organisme, no ha estat mai en un
partit o organització d'aquesta mena.
De Jong, per la seva banda, va manifestar que l'Institut té aquests documents
des de 1949, ia qual cosa ja
devia saber Luns car va manifestar que l'acusació era
una v.elia estratagema malintencionada que apareix una i
altra vegada. Així i tot, Luns
va dir que miraria de posarse en contacte amb el profesor De Jong per aclarir l'existència d'aquests documents.
• MORO.— La investigació
parlamentària del cas Moro
serà endegat properament i
es probable que es realitzi en.
dues fases, en la primera de
les quals una comissió efectuarà una investigació sobre
l'emboscada on va ser atrapat Moro, la seva captivitat i
posterior assassinat, per passat en una segona fase en la
que s'arribaria a una anàlisi
del problema terrorista a Itàlia.
Si aquesta tesi prosperés,
hauria guanyat ei criteri dels
parlamentaris demòcratacristians, els quals, en oposició als comunistes y socialistes, sostenen la necessitat
que ei cas Moro s'amplii a
una anàlisi general del terrorisme que afectaria també
l'extrema esquerra.

Món
Sense que, per ara, es deturi la guerra

Xina proposa negociar
a Vietnam
Quan las darraras notfciaa «obra ia guarra sino-viatnamita
parlavan d'una gran ofanaiva xlnasa «obre Lang Son i da l'ampliació dala fronts a tot al nord dal pafa, Xinfi proposava ahir, da
manera formal, l'Inici da convaraAs per a negociar la pau quan
aviat millor. Anteriorment, Xina Ja havia manifestat la seva disponibilitat per a una retirada, sempre i quan Vietnam no repettís
les «provocacions armades».
Paral.lelament. el Consell de
Seguretat^ de l'ONU, sembla
trobar-se en un carrer sense sortida en haver-se vist obligat a,suspendre indefinidament la reunió
d'abans d'ahir a ta nit sense haver
arribat a cap fórmula de compromís acceptable.
Precisament, semblava aquesta darrers dies, qtie Xina esperava
una decisió concreta del Consell
de Seguretat, malgrat que ahir en
un comentari de l'agència oficiat
«Nova Xina» també insinuava
clarament l'acceptació d'una retirada conjunta de forces, tant les
de Vietnam com les d'aquest país
de Cambodja. Un altre camí era,
precisament, la negociació directa
entre els països en conflicte, lleugerament insinuada per Xina i que
Hanoi va refusar enèrgicament.
Ara la proposta s'ha fet de manera oficial, mitjançant una nota
adreçada pel ministeri d'assumptes exteriors xinès a l'ambaixador
de Vietnam a Pequín, segons informa «Efe».

L'alternativa xinesa
Tant el bloqueig en les
discusions del Consell de Seguretat de l'ONU com la hipotètica
evolució favorable de les negociacions proppsades per Pequín, podrien conduir molt fàcilment a un
acord inicial per a la retirada de
tropes, amb la qual cosa Vietnam
hauria de deixar de pensar en un
control indirecte del sud-est asiàtic amb la col.laboració de la
URSS.
Es justament en aquest punt
quan l'alternativa de cooperació
sino-vietnamita apareix com a

una nova possibilitat per a Hanoi.
Segons fonts diplomàtiques esmentades per «Efe», Xina estaria
en condicions d'oferir a Vietnam
subministres d'aliments, serveis i
fins i tot petroli. Tot això molt més
necessari i urgent per al país que
no pas l'armament i el poder que
la URSS propicia ara mateix.
Malgrat aquestes apreciacions,
Xina segueix mantenint el rigorós
silenci de sempre i ni tan sols Michaél BIumenthal. enviat especial
de Carter a Pequín va ser informat
de cap projecte de negacions per
a ta pau o de noves ofensives bèliques, segons va manifestar després de la inauguració de l'ambaixada nord-americana en aquella
ciutat.

S'amplia el front
Segons es preveia els darrers
dies, Xina ha intensificat els seus
atacs a totes les províncies del
nord de Vietnam, ampliant el
front cap a la banda de Laos. El
gruix dels combats es registrava
ahir a Lang Son on al centre de la
ciutat va ser destruït pels continuats atacs de l'artilleria xinesa.

GUIA

• 1;. w'ài:

Sentències discutides
s'hi han vist implicats els màxims
representants de l'aparell administratiu de l'estat italià. Durant
aquest procés que ha ocupat
cinc-centes cinquanta hores de
sessions s'han revisat tots els
punts obscurs dels negocis que
l'any 1976 tingueren lloc a Itàlia
amb ia compra de catoae avions
«Hercutes-C 130» a l'esmentada
firma americana que oferia substancioses «comissions».
Els jutges del Tribunal Constitucional italià varen estar deliberant durant vint-i-tres dies consecutius amb la qual cosa es va batre el rècord de perntanència a ia
sala del consell. Aquesta llarga
espera va provocar crítiques molt
dures contra els magistrats des
de la premsa i l'opinió pública italiana en general, des d'on les males llengües varen arribar a dir
que a les deliberacions dels jutges
s'hi conjugen els interessos de la
política i les exigències de ta justícia.
Dels vint-i-vuit jutges que formaven el tribunal només quatre
són apolítics mentre que la resta
compten amb pl-ovades afinitats
polítiques.
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Evacuats viatnamhas. La imatga podria I n v · r t I r - · · ai las convarsaa fructmquataln. '— (Foto: «Europa Proas»)

Així i tot, sembla ser que les
tropes de Pequín javien iniciat
una lleugera retirada que Ràdio
Hanoi atribueix als contraatacs
del seu exèrcit que, segons informa, havia causat ».Ú7? baixes entre ets xinesos els darrers dies. En
informacions de la ràdio vietnamita, l'exèrcit de Hanoi estaria pràcticament abassegant els xinesos a
Dong Dang, Hong Lien Son, Lao
Cai i Cao Bang, és a dir a la quasi
totalitat dels camps de batalla.
D'altra banda, semblen
confirmar-se del tot les operacions vietnamites en territori xi-

nès, segons informa «Efe», tot
esmentat fonts vietnamites dignes de crèdit.

Acusadons soviètiques
D'altra banda, l'esperat discurs
de Leònides Breznev amb motiu
de la clausura da la campanya
electoral per el Soviet Suprem,
tindrà lloc avui. Però ja es pot
prendre com a index el pronunciat
ahir per Kossyguin en un acte
electoral, on va qualificar et conflicte sinó - vietnamita d'uacta
cfnic I bàrbar de bandidatge
Intarnacional».

üCIAL· de Sta.GdlQma de Farners
Establiments subscrits a aquest Diari
PASTISSERIA

JOAQUIM TRIAS

wn€

CREACIONES

PRKT-À-PORTER

FOTOGRAFIA

Lockheed

Les sentències dictades contra
els^implicats en els sobornaments
de= la companyia Loclcheed van
ser fetes púbKques ahir, a Roma,
pel Tribunal Constitucional italià,
enmig de grans sorpreses i airats
comentariis per les possibles tmpJicacions, polítiques que el poble
italià atribueix als magistrats.
Un dels principals implicats, el
demòcrata-cristià. Luiggi Gui, exrainistre de Defensa i ara serrador,
ha estat t'i:inlca persona absolta,
mentre que un altre ex-mmistre
de la mateixa cartera, el socíaldemòcrata Mario Tanassi va ser
condemnat a dos anys i quatre
mesos de presó i una multa de
400.000 lires-juntament amb l'interdicció d»càrrecs públics pe^-un
peíode proper als dos anys i mig.
D'altres-implicats, com els promotors dels negocis Lockheed a
Itàlia, els germans Lefebvre, i personatges de menor importància,
han estat condemnats a penes
que oscil·len entre l'any r mig i els
dos anys de presó i multes de
poca quantia.
Amb el veredicte dels jutges
s'ha pretès d'aclarir els detalls
d'un escàndol financier en el que

Vi^

JOSEP M.rFONT
C. Empresa 1404

C. José Antonio, 6
Tel. 84 03 81
STA. COLOMA
DE FARNERS

ÍTH

JUAN MARTORELL,SA.
PREFABRICATS
DE FORMIGÓ
I FORJATS
Apartat de Correus 30
STA. COLOMA DE FARNER&

Centre, 4 5 - Tel. 8 4 0 0 7 7

KEMENl

STA. COLOMA DE FARNERS
Ferreteria

U. ANTONER
Li ofereix tota mena d'eines, articles de plàstic, etc.
Especialitat en estufes de llenya,
gas-oil i ximeneles per a la llar

Víctor Pradera, 9,
Tel. 84 02 52
STA. COLOMA
DE FARNERS

/BAR
SPORT
«EL BAR DE
L'AMISTAT»
Pça. Ma}or. 9
Tel. 8 4 0 0 0 3
STA. COLOMA OE FARNERS

CARNISSERIA

dS

FABRICA DE MOBLES
CONSTRUCCIONS
AMB FUSTA
Ctra. de Sils, Km. 2
Tel. 84 01 66

STA. COLOMA
DE FARNERS

FINCAS
SANTA
COLOMA, S.A.
Plaza Generaltsimo, 12
Telefono 84 00 97
STA. COLOMA
OE FARNERS

JOAN BTA, PUIG
TAPISSERIA
DECORACIÓ
MOQUETES

ROQUETA
JOeUETBUA
Carrer del Prat, 3
Tel. 84 02 33
STA. COLOMA DE FARNERS

/

Pare Rodés. 10
Tel. 84 08 06
STA. COLOMA DE FARNERS

PLINT

Aiuincis classificats

MARÍ

2 de març
do 1 9 7 9

| C
I U

GRUP PROFESSIONJtl
D'EXPÈRTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francescll Z
Teíf. 20 89 62-21 15 1220 85 62
GIRONA

VENDA

[PROCJ»VIP)

IMMOBLE «AGUDES»
• 115 m'
•k 4 dormitoris
'^ menjàdor-sala. d'estar
W culna-ofAca
* . 2 banys
'k caiefacci6 Individual
gas'ciutat
•k situat davant zona verda
•k Preus: de 2.300.000 a
2.850.000
k facilitats pagament a l l anys

A totes i a qualsevol
de les zones de Girona
hi tenim un pis per tal
de què vostè pugui escollir.
Des del més selecte,
fins al més econòmic...

:Avui oferim:

aSrona

LLOGUER
*

Estudi nou
C / . de ia Creu
17.000,— ptes.
k Despatx 100 m ' a l centre
40.000,— ptes.
* Pis 4 dormitoris, c / . Ciurana
17.000 ptés. amb mobles
* pis dos dormitoris; C / C r e ú
2 0 . 0 0 0 ptes. amb mobles.
* Despatx 60 m ^
C.&sa. Eugènia IS.OOOptes.

EDIFICI PUIGMAL
DES DE 2.150.000 PTES.
PECULIARÍTATS
*

4

*

ARMARIS EMPOTRATS

OCASIÓ

DORMITORIS

* CAMBRA DE BANY COMPLETA
* SALA DE BANY
* AMPLA CUINA - OFFICE
DE 12m.2 AMB:
- INSTAL-LACIO PEL RENTAPLATS
- CAMPANA
EXTRACTORA
DE BAFS
- ARMARIS DE FORMICA,
ALTS I BAIXOS
- CUINA DE GAS CIUTAT
* AMPLE MENJADOR - ESTAR AMB TERRASSA
* TERRASSA. DE SERVEI
AMB:
- INSTAL·LACIÓ DE LAVADORA
- SAFAREIG
* CALEFACCIÓ DE GAS CIUTAT
* PORTER ELECTRONIC
* ANTENA COL-LECTIVA DE
TV I F.M.
* ASCENSOR
* OPCIÓ AL APARCAMENT
ÉORARlsIb'líÍFORJMACIO. EN
L'OFICINA DE L'OBRA: CADA
ÒIA DEllO a 13 h. I DE 15 a
19 h. LLEVAT DEL DIUMENGE
QUE ES DE 10 a 14 h.

|(PROQ»UP)

>ROCi»UP)

r Pis 3 dorrnitoris a St. Narcís
1.500.000,— ptes.
Pis 4 dormitoris, C / .
IVligdla. 3 . 1 5 0 . 0 0 0
Pis 4 dorrnitoris. C / .
Barcelona
1.800.000.
-Pis 4 dormitoris, C / ) .

...honrant-nos amb la seva visita comprovarà,
sense cap menade compromís, que podem
oferir-1 i tot això i molt més.

Creu. 4.200.000
Pis 4.dormitoris
Agda. St. Narcís.
2.700.000.

flnras ineDina

XALETS

A Mas.Uonès. 2.700.000,—
ptes.
Amb facilitats de pagamàht.
. A St. Pere de Uorè
Amb mobles. Totalment
equipat
3.500 m ' do terreny
A Mas Ambrós
'175 m'construïts
5.500.000,— ptes.
Facilitats de pagament

IITIBDinai ^*^^" Maragall, 12 * GIRONA
Telfs. 201769 i 2Ò8194
A totes les comarques
Amb motiu de la celebració de la FESTA DE GERMANOR D'HOTELERS
de Girona i del Rosselló

CONVIDEM
a ÍOLS els professionals i simpatitzants del ram, a l'assistència al

GRÀFIQUES

FORNEllS

S O P A R DE G E R M A N O R i FI DE F E S T A , que es farà el dia
6 de Març d'enguany, aís salons del H O T E L P R E S I D E N T DE
F I G U E R E S a les 2 1 hores.

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPEffTS IMMOBILIARIS
Avda. Sas Framwsc 1 1 2
Telf. 20 89 62-2115 12-

20 85 62

Freser, 33
telèfon

Per reserves de tikets, cal trucar als telèfons núms. 5 0 17 0 0 i
50 17 14, Hotel President, fins a les 12 del Diumenge, dia 4 de
Març.

CPROQ»UP^

GIRONA

316814

PROVRÜP^

GIRONA

Es recomana smoking o ysstit negra.

PUNT
DIARI
REDACCIÓ

CONSELLERS ÍMMOBILIABIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA. JAUME !, 6 0 (GALERIES)

TEL·S.203966 i 263004-GIRONA

Joaquim Vayreda; •63 ént.
161.2135081213512
Baírties, 35 ^
Tel. 50 14 95;

GIRONA

CfeixQ
SABATES

^

I

«BOLSOS):

FIGUERES

PI. del Carme, 2
Tel. 26 04 6^:

OLOT

Mercadal, 7

Sta. Clara, 48

BANYOLES

GIRONA

Reproducció facsímil de la prirriérà'l'dició publicada "entre 1922
I 1934 I completada per personal especialitzat sota la direcció
del prologuistg de I obra professor'J3"™e,Sobrequés i CaHico

l-lis1-òr»ic:i

Amb uns 4O00 gravats en b'anc i negre i làmines a: tot color,
fora de text

Volums d'unes 700 pàgines.

C:ci t e n I u r i $Ljc«
Format 25xÏ6.cms.

relligats en pell i cap daurat amb or fi.

Luxosament
Antoni Rovira i Virgili

Demani a Tapartat 261 de Girona o al telèfon 21 70 57 les condicions especials establertes per aquesta obra.
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Rally de Girona

Una cursa que dissabte farà història
48 participants inscrits
El Rally Girona, aquest any
farà història, ja que podem dir,
que va ésser la primera competició automobilística organitzada, que es va celebrar a les comarques gironines.
Era l'any 65, quan el cotxe de
la carretera era el «Seat-600»,
que el Reial Automòbil Club de
Catalunya va fundar a Girona la
seva delegació, i aquestava fundar una comissió esportiva, encarregada de fer aquest I Rally
de Girona, que va tenir molta
acceptació, ja que s'hi varen inscriure 109 cotxes i la varen acabar 95.

Una cursa molt
diferent
.Aquest fially era molt diferent a les competicions actuals,
ja que sortia de Girona, i sols
. feia un tram cronometrat que
anava de Lloret a Vidreres, 2
proves de regularitat, i un slalom, a la Devesa de Girona, on
hi feien 9" voltes. Encara que
quasi tot eren « 6 0 0 » , el primer
Rally de Girona va ser guanya't
per un « B M W » — d ' a q u e l l
temps— que anava conduït per
en Jordi Vínyas àlies en «Chi»

que de copilot duia en Manel
Juncosa.
En veure que l'automobilisme
a Girona s'anava fomentant l'esmentada comissió esportiva, va
demanar a la Federació Estatal
d'Automobilisme que per l'any
66 la prova pogués puntuar per
al campionat estatal i nacional i
així va ser, i els dies 5 i 6 de
març de l'any 66, va sortir de
Girona, i va fer 2 proves, l'una
pels estatals i l'altra pels locals,
van sortir 52 cotxes estatals i
26 de locals; va "guanyar la prova estatal en «Paco»-Baturone
amb un «Fiat Abarth, 1.000», i
la local en V. Alonso-Alonso,
amb un «Seat 1.400».
Tot continuant la trajectòria
començà la nit del 5 al 6 de
març el III Rally Girona, que
aquesta vegada sols puntuava
pel Campionat d'Espanya, sortia
i arribava a Girona; el va guanyar en J. Fernàndez-C. Nattalichio, amb un «Porche 911» i
dels locals, guanyà en A. BonetM. López amb un «Peugeot
404».
L'any 67, va sortir també de
Girona, el IV Rally de Girona,
també puntuable pal Campionat

Risc i emoció al Rally da Girona d'enguany

d'Espanya, aquest, el va guanyar en Tramond-Blanco de Barcelona amb un «Alpine 1,500»,
i el local en Garay-Garriga amb
un «Seat 6 0 0 - D » , en aquest IV
Rally de Girona i per problemes

Llista d'inscrits ai Rally de G irona d'enguany
M.'
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
Ití
19
20
21
22
23
2425
26
27
2tí
29
30
31
32
33
34
3!?
36
37
3B
39
40
41.
42
43
44
45
46
47
4tí
49

CONCUBSANT

PILOT/COPILOt

COTXE

GR CL P.

E s c . C o s t a B r a v a C.Caba/J.Aymami
, P o r s c h e C a r r e r a c '^.4 8
Isid.ro O l i v e r a s I . O l i v é r a s / M . V i d a l
Pord E s c o r t
4 8
E s c . K.M.C. •
J.M.Solà/J.Giménez
Porsche Carrera 4 8
Esc.C0sta Brava J . M . S e r v i à / L . B o f i l l
Seat 124-1800
5 10 s i
J . C a r r a n c § / J , G o n z a l e z P o r s c h e 911 S
Esc.Envalira
4 8
H. A r a j o l / T o n i
Esc. Eavalira
P o r s c h e 911 S
4 8
Esc.Envalira
I . G a r r i g a / M . Gras
Porsche Carrera 4 8
E s c . C o s t a B r a v a P i o l e í / P . Arpa
A l f a Romeo 2000 1 3 s i
Esc. CostaBrava M.Arau/J.Riuro
Opel K a d e t t
2 6 si
Esc.Granollers A.Torello/L.Baro
OïDel K a d e t t
1 3
Esc.Girona
0.Candela/v.Sabater
Opel K a d e t t
1 • 3
S.Bohigas/j.Catalan
EsC.Catalunya
S e a t 1430-1800
2 6
,C, P u i g / F . San Vic en s
Esc.Envalira
Opel K a d e t t
2 6
Esc.Girona
R.Cabarrocas/C.Capdevila Alpine A-llO
4 8 si
Esc.Girona
V,Polgado/M.Eollado sa
Renault 5 Alpine 2 5 s i
E s c . C o s t a Brava J . B a t l l e / j . C o f a n
Renault 5 Alpine 2 £ s i
Esc.Girona
P,Gutiérrez/L.Baus
Renault 5 Alpine 2 5 s i
E s c . C o s t a Brava P.Garreta/C.Domingo
Seat 1430-1800
? 6 si
E s c . C o s t a B r a v a J . T a r r ( í s / J . Me r e ad e r
Seat 124/1800
2 6 si
E s c . C o s t a Brava A.Y11a/M.Rovira
Seat 124/1800
1 3 si Gregori Colls
G.Colls/M.Juàrez
S e a t PL 80
1 3 si
Benjamin J a r q u e B , J a r q u e / J . R u l l
Seat 1430-1800
5 10
Esc.Costa Brava J . G o u / J . S t i n k e s s
Pord P - 1 3 0 0
? 5 si
E s c . C o s t a B r a v a C, S u b i r o ' s / j .Bonany
Seat 124/1800
1 3^ s i
Esc,Girona
A. S e r r a t s / J . Ven t u r a
Simca R a l l y e
2 5 si
Ssc,Girona
J . C o n g o s - t / J . He r e e
Simca R a l l y e
? 5 si
A. C o m f i ^ J . Marc 0
Esc.Armangue
Seat 124/1800
1 3.
Esc.Granollers C.Karti/A.Duenas
S e a t 1430 S p o r t 2 6
Esc.Girona
E.To r r e m i l a n S/M,GOme Z
Simca 1000 R
2 5 si
E s c . K.M.C.
J . S o l e r / p . Serrano,
Simea 1000 R
? 5 si
A n d r e u R i b o l l e d a A . R i b o l l e d a / J . M a l l o l l Simca R a l l y e 2
1 ?
E s c . C o s t a Brava J . B l a n c h / E . F e m a n d e s
Pord P - 1 3 0 0
? 5
Esc.Armangue
J . G u d e l / j .Pérez
Simca R a l l y e
? 5
E s c . C o s t a Brava J , A l s i n a / j . A l s i n a
S e a t 127
1 1 si
Esc.Girona
A.Munoz/N.MarcoSeat 1430-1800
? 6 si
A n t o n i o S u à r e z A. S u a ' r e z / j , Ri'bas
S e a t . 1430
9 6 si
E s c . C o s t a Brav-a J . M . A g u s t i / E . N e g r e
Seat 124/1800
1 3 si
E s c . C o s t a B r a v a C. Rovi r a / E . B a r c e l o ' .
Seat 124/1800
1 3 si
E s c . C o s t a B r a v a J . P r i g o l a / c . Mato".
S e a t 127 '
1 1 si
Esc.Girona
J.Vila/M.Costa
S e a t 127
1 1 si
E s c , C o s t a B r a v a L·.Corominas/K.Juscafresa
S e a t 127
1 .1 s i
Esc.Girona
A.Calvet/J.Perrer
S e a t 127
1 1 si
Esc.Girona
M. B r o n s 0 ms/A. Bo u
S e a t 127
1 1 si
Esc.Clam L l o r e t J . E s t e v e / G , P o r t a
S e a t 127
2 4 si
Esc.Costa Brava E.Eosch/c.Rueda
Simca 1200
1 ? si
Esc,Girona
J.Ballo/j.Ros
1 1 si
S e a t 127
E s c . K.M.C,
P.J.Manjarín/P.Mosota
S e a t 127
1 1
E r a n c i s c o Gane P . C a n e / A . G a r c i a
R e n a u l t 8 TS
2 4 si
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de trànsit, no es varen donar les
voltes a la Devesa.
En la lluita per l'afició automobilística a Girona, la comissió
esportiva del RACC va aconseguir que el 5 Rally de Girona
puntués sols pel Campionat de
Catalunya i pogués tenir una
sola classificació final, es va fer
el 23 i el 2 4 d'octubre, i els locals i els estatals van lluitar
junts, va ser el campió d'aquest
Rally l'Agustí Boix que portava
de copilot eri Salvador Servia.:
aquest Rally va ésser molt dur,
van sortir 77 cotxes i en van
arribar 3 4 , es veu que en varen
arribar tan pocs degut a les 12
voltes que es van fer al cricuit
provisional d'Empuriabrava.

Puntua per al
Campionat Provincial
L'any 7 1 , va començar ei
' Rally Girona a puntuar pel Campionat Provincial d'Automobilisme i aquell any varen sortir 59
cotxes i en varen arribar 3 1 ,
també començava i acabava a
G i r o n a , el va guanyar en
S a l l e n t - S a b a t e r , a m b un
«Renault-9 Gordini», i varen
quedar classlficasts primers provincials els germans Plana d'Olot també amb un «R-8 Gordini».
El dia 3 0 de Setembre i el primer d'octubre es va fer e l ' 7
Rally de Girona, i es va canviar
el paratge d'arribada de la Devesa de Girona i es va fer a la
plaça de «toros», també puntuava pel campionat provincial i
a més pel Catalunya, el va guanyar en S. Servià-M. Imbers amb
un «Seat 124-D», varen sortir
76 cotxes i en van arribar a la
plaça de «toros» 4 1 .
El Reial Automòbil Club de
Catalunya, va voler suprimir l'edició de l'any 73, per anul·lar les
competicions petites i fer que el
Rally de Catalunya englobés les
quatre províncies, això es va fer
només aquell any, ja que l'afició
va reclarinar el Rally Girona, i,
l'any 7 4 sortia de La Bisbal el 7
Rally de Girona, i diem 7, perquè varen haver-hi errors d'impremta i sempre se l'ha anomenat el setè Rally Girona, que ja
s'havia fet l'any 72, la inscripció
va ser bastant petita perquè sols

puntuava pel Campionat Provincial, el va guanyar en Teri SerraV. Sabater. El primer va morir
l'any passat d'accident de carretera a Palamós, aquest equip
anava amb un « 1 . 4 3 0 - 1 . 6 0 0 » .

Arriba al Campionat
de Catalunya
L'any 75, va sortir de. Sant
Feliu de Guíxols i puntuava pel
Campionat de Catalunya i pel
Provincial, el va guanyar en P.
Bonet-J' Afnella, que van quedar primers provincials en V.
Foigado-Fn. Dalmas de Girona,
van sortir 4 6 cotxes i en varen
arribar 32.
La novena edició del Rally de
Girona, sortia de Santa Coloma
de Farners, i s'hi varen inscriure
68 cotxes, dels quals en van
arribar 4 2 , va guanyar en
Fernàndez-Cortel, I dels Provincials en Tarres-Ventura amb un
«Seat 1.430-1.800».
El X Rally dè Girona es va fei
el 30 d'abril i puntuava pel de
Catalunya i pel Provincial s'hi
varen inscriure 4 4 partcipants i
va guanyar eri J. Gil-Alonso
amb un «Seat 1.430-1.600», el
Provincial van guanyar-lo els
germans VinyaS també amb un
«Seat 1.430-1.600».
Finalment l'any passat va
sortir de Figueres el XI Rally Girona, i va quedar guanyador i
primer Provincial en Josep M.°
Ser,vià-L. Bofill amb un «Seat
1.430-1.800».

Parla J . M . Parró
Posats en contacte amb el director de la cursa d'enguany
—Josep M. Parró— declarà a
PUNT.DIARI que el Rally Girona
s'havia de fer el dia 3 de juny,
però els organitzadors del Rally
Garrotxa varen demanar per ferlo ells el dia 3. A causa d'aquest
canvi de data i a causa de
trobar-se diverses competicions
juntes ha minvat força el nombre d'jncrits d'aquesta XII edició, però malgrat tot això creiem
que serà un Rally distret, i per
això us posem els trams cronometrats i el tancament de carreteres de la nit del 3 al 4 de
març.

Viratge

rwr

Eispórts

2 da.març
^ e 1979

Abete: la legalitat ens recolza

La quiniela de
PU1MT.01ARI

L'A.F.E. no desconvoca la vaga
Ahir a la tarda a la reunió de
l'A.F.E. a Madrid el comitè de
vaga como a representant de tots
els jugadors acordà que la vaga
no havia de ser desconvocada.
Posats en contacte amb el jugador del Girona, Abete, des dels
mateixos locals de l'associació
eris va comunicar per conferència
telefònica que la decisió de no
desconvocar la vaga havia estat
presa després, d'haver-ho- pensat
molt bé, i mantenia que, ja que la
vaga era, des del punt de vista
dels jugadors completamente legal, no tenien cap motiu per
desconvocar-la.
—El senyor Porta diu que ara
accepta de negociar amb l'A.F.E.,
no creus que és molt trist haver
hagut d'arribar a aquesta situació
perquè la federació volgués parlar
amb vosaltres?
—Realmente sí, ja que no em
cansaré de dir-ho, nosaltres sempre hem volgut negociar, però
com que mai ens han fet cas hem
hagut de recórrer a la vaga per fer
valer els nosfrés drets.
En definitiva allò que l'A.F.E.
vol, només és asseure's en una
taula i parlar per arribar a un
acord que sigui bo per a tothom.
Per part dels jugadors, cal dir
que amb el recurs enviat a la Direcció General de Treball consignaren el següent:

Primer: la declaració de vaga
que s'ha notificat a aquesta direcció pel comitè de vaga de l'associació de futbolistes espanyols
compleix tots els requisits exigits
per l'apartat «a» del n.° 2 de l'article tercer del reial decret-llei
17/1977 de quatre de març, on
es cSontempla un supòsit diferent
de l'apartat «b» del mateix número.
Segon:
No consta en el nostre ordena-

ment ni en el decret-llei esmentat
cap causa processal per qualificar
la vaga, ni per pronunciar-se sobre els requisits relatius a la seva
declaració, con diu el professor
Alonso Olea.
Tercer:
Que en conseqüència, l'ofici al
qual ens estem referint, constitueix una coacció inadmissible
per part d'aquesta direcció general vers el comitè de vaga de l'as-
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sociació de futbolistes espanyols
per la qual cosa es fa reserva expressa i solemne d'accions civils i
penals als efectes oportuns, cosa
que té l'honor de comunicar als
efectes oportuns el dia 28 de febrer de 1979 a Madrid.
També hem pogut saber que la
AFÉ, concretament el senyor Cabrera Bazan, va presentar una demanda judicial contra el director
general de Treball, senyor Prados
Terriente.

Porta treu pilotas fora da Vana da la lagalitat

Cada setmana, a partir
d'avui, PUNT.DIARI oferirà
als seus lectors una travessa
original de la nostra redacció.
Pel que fa a Ja present
setmana ens cal dir que les
dificultats per encertar un ple
de 14 resultats seran, sens
dubte, íTiòltes, car cal tenir
present que, pràcticament,
ens trobem a la recta final
del carrípionat nacional de
futbol, tant de Primera com
de Segona Divisió, i això fa
que alguns equips es-trobin
en situacions francament dolentes pel que fa a la seva
dassiJFicactó diris la taula.
La travessa és la següent:
Hércules-Saragossa 1
2
£spaf^ol-R. Sociedad 1
Atl. Madrid-Rayo V. 1
Gijón-Sevilla
1 x
Celta-Santander
. x
Huelva-València
1
Burgos-Salamaiica
x
Ath. Bilbao-R. Madridl
Cédiz-Granada
1 x 2
Castetión-T). Corufia 1.
Ferrdl-Clx
1 x 2
Terràssa-Aígeciras
1
Jaén-Màlaga
1*2
Latravessa-d'ïquesta setmana ha estat ;0'ensada i omplerta per en Josep Samper i
Enric Marquès, compaginadors del PUNT.DIARI.
Que hi iiagui sort.

HandboF
La selecció espanyola juga demà la final del Mundial B

L'èxit més important del handbol espanyol
La selecció espanyola aconseguí el que semblava impossible:
clasificar-se per l'Olimptada de
Moscú. La selecció espanyola de
handbol jugarà demà, a dos
quarts de vuit, al Palau BlauGrana de Barcelona la final del
Mundial B contra Suissa, però el
resultat no té més importàcia.
Ambdós equips són ja classificats.
Després de guanyar tots els
partits d'aquesta fase prèvia, el
resultat de demà no pot ofegar el
gran triomf que pel handbol espanyol representa el fet d'estar
presents a l'Olimpíada de Moscú.
El partit més important d'aquesta fase, el que obria definitivament les portes de Moscú, va

ser el jugat contra Txecoslovàquia, que va guanyar Espanya per
23 a 20. Però tan important com
aquest va ser el partit errtre Suissa i Suècia, guanyat pels helvètics
que implicava la seva classificació
en comptes -d'Hongria, enemic
molt més perillós.
Els factors que han fet possible
aquesta classificació per a l'Olim-píada, cal burcar-los en la bona
forma del jugadors i en el fet d'e,
jugar-se a Barcelona. Encoratjada
pel públic del Palau, la selecció
espanyola s'ha mostrat incontenible, la qual cosa fa pensar en la
victòria definitiva en aquesta final
del Mundial B, que obre la porta a
Moscú-80.

Grup 1

Fase especial

Suecia-Suiza
Bulgaria-Hungria

19-21 (7-10)
32-29 (11-13^

Ciasslficacifr
Suiza
Hungria
Suècia
Bulgària

3
3
3
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1
1
2
2

55
74
58
58

55
65
64
59

4
4
2
2

(Llocs ée\ 9 al 12)
Noruega-Austria
francia-Israel

Classificadó
Àustria
Israel
Noruega
f rància

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
.0

0
1
1
2

Grup II

Jomiàda de demà

ESPAI\IA-Checoslovaquia32^20 ( 1 1 10)
Holanda-lslandia
14-28 (5-11)

Llocs 3.° 1 4.° (Barcelona)
Hungría-lslandia
Llocs 7." i 8:° Barcelona)
Bulgaría-Holanda

Classificació
ESPANA
Islàndia
Checoslovaquia
. Holanda

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
0

0 61
1 65
1*55
3 42

49
41
49
70

6
3
3
0

38
43
31
38

32
44
32
42

Fase especial
Klassificació del 9Í.° al 12.° Lloc)
Austria-Israel (Múrcia)
Noruega-Francia (Cartagena)

Imatgoa dal «Eapanya-Txacolovàqula». La rapldasa I l'habilitat dala Jugadora aspanyolt. guanyaran l'altura I la fortala*" deia txaca (Foto-Europa Praaa)
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14-16 (8-10)
22-25(11-15)

4
2
2
0

IWT

Espectacles - Cartellera
Adéu carnestoltes, fins l'any vinent!
1 Q

2 de m a r ç
de 1 9 7 9

El Carnestoltes j a s'ha acabat. A les comarques gironines,
enguany s'han celebrat a uria gran quantitat de pobles i poblets,
des de la Cerdanya fins al Baix Empordà s'ha pogut participar
als balls, vetllades, ais « R a n x o s » , «sopes» i «arrossades».
Si necessitéssim posar adjectius al Carnestoltes del 1 9 7 9 ,
e n diríem popular — p e r la gran quantitat de gent que ha aplegat
per t o t a r r e u — i animat —^per l'ambient que s'hi respirava.
La tònica general ha estat la
gran quantitat de disfresses i de
personatges coneguts que han
participat a les festes, A Girona
assistiren al ball del Pavélià d'Esports «El ratet i la rateta», una
popular parella coneguda per la
seva assitència a totes les festes
de barriada que s'han anat fent
fins ara. A la mitja part de l'actuació de l'Orquestra Girona pujaren
a l'escenari i adreçaren unes paraules a tots els assitents.
La festa del Pavelló Municipal
d'Esports de Girona, començà
puntualment a les 10 de la nit, i
s'acabà aproximadament cap a
les cinc de la matinada. Durant

tota .la vetllada la música no parà,
fins i tot a les mitges parts, quan
les orquestres corresponents descansaven, hi havia música en conserva per pal.liar-lo.
A d'altres llocs de les comarques com a Verges i Vidreres celebraren el Carnestoltes amb la típica festa de la sopa, a Albons,
Sant Pere Pescador, l'Armentera i
Jafre ho feren amb l'arrossada.
Aquestes festes duraren tot el dia
pràcticament i l'assitència de públic fou massiva. Si bé en molts
d'aquests llocs fa molts anys qüe
se celebren, d'altres són relativament noves. Tant úfies com les altres esperem que es conservin.

La tradicional sopa de Verges s'ha celebrat aquest any amb
un nombre molt gran d'assistants. Molta fou la gent que hi
acudi delí pobles dels voltants

TVE
Primera Cadena
13,45 Obertura
14.00 Presentació
14.01 Avanç informatiu
14,00 «Gente hoy»
15,00 Teledrari
15,45 «Los espectàculos»
16,15 Acomiat i cloenda
1 8,45 Obertura
19.00 Presentació
19.01 Contes d'animació
20,00 «Con ocho basta»: «Una
crisis familiar». Problemes dins la
família dels Maxwell
21.00 «Los Telenecos»
21,30 Telediari
22,05 «La segunda oportunidad»
22,15 «El hombre y la tierra»:
«El cotó de Donana»
22,45 «Investigación O.V.N.I.S.»:
«Incidente en la casa de mufiecas» — U n policia de tràfec adverteix la presècia d'un O.V.N.I., i
veu dos ésser extraterrestres. A
més, un comerciant posa una denúncia perquè un tros de metall
ha caigut a la seva teulada, i ha
ferit la seva dona.
23,45 «Ultimas notícias»
«Buenas noches»

Segona Cadena
19,00 Obertura
19.30 Presentació, avanços
19.31 «Polidepprtivo»
20,00. «Redacción de noche»
2 0 , 3 0 Cine Club: «Joven generación» - Stuven és testimoni d'un
assassinat. El culpable queda en
llibertat després del judici Stuven
cerca totes les proves possibles
perquè el condemnin.
22,30 «Opinión pública»

RTV CATALANA
Primer Cadena
13,15
13,30
14,00
16.15

Obertura
Catalunya i Balears avui
Crònica
Vostè pregunta

Segona Cadena

1

Ràdio Girona
E.A.J. 38

RADIO 1

Ràdio Olot

6.55 Obertura.
7.45 «Matinal Cadena Ser» (S.E.R.)
8.30 «La Saga de los Porretàs».
9.05 El matí és nostre.
11.00 «Mediodía Cadena SER»
12.30 «Sardanas en la ràdio».
12.50 Què en sabem de Catalunya.
13.05 Comentaris. Esportius.
13.10 La Pagesia
13.30 «Micrófono deportivo».
14.00 Cadena Catalana.
14.30 Informatiu.(S.E.R.)
15.15 «Voces de Oro».
17.03 «... Y creo la família».
18.00
18.05
18.45
19.00
19.05
19.30
19.45
20.00
21.00

El «ratet i la rateta» s'emportaran els aplaudiments I l'adhesió de la majoria dels assistents a la Festa del Carnestoltes de Girona

La SER informa (S.E.R.)
«Temas al dia» (S.E.R.).
«En família» (S.E.R.)
Informatiu (S.E.R.)
«Meridiano de Londres».
Girona al dia.
Teatre Viu.
Informatiu de les vuit (S.E.R.)
«Velada selecta».

22.15 «Diario musical» (S.E.R.).
23.15 Los superventas» (S.E.R.).
23.30 Hora 25 (S.E.R.).

23,00 Crònica 2
23,15 Les nostres coses

7.00
7.05
8.30
9.15
10.00
10.30
11.00
11.30
12.02
12.30
12.45
13.15
13.30
14.15
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
18.50
19.00
20.15
20.30
21.14
22.00

Sintonia i salutació
A trenc d'alba
Nova Molina
Ara és l'hora!
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Ferran Pinyol
Ara és l'hora!
Olot actualitat
Panorama
Musical selecte
Ara és l'hora!
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Novel.la
Moment poètic
De tot i per a tothom.
«Aquella Barcelona» i
«L'esport»
Olot actualitat
Panorama
Música orquestral
La música

Ràdio Popular
de Figueres
8.30 Obertura, lectura bíblica i
bon dia musical.
9.15
«La saga de los porretas».
9.30 Salut noble Empordà.
10.0.0 La música, i els músics
d'avui.
10.30 «Las buenas gentes».
11.00 «Llamada a los ciudadanos».
11.20 «Chequeos médicos».
11.45 «Vivir es producir vida».
12.00 Angelu.s.
12.15 Santoral.
13.00 Música del migdia.
13.30 Hora exacta, noticiari local i cartellera.
14.30 «Informativo dia».
15.00 Cançons al pas de la tarda.
15.15 Aparador d'èxits.
16.30 Disc del radiooient.
18.00 Novel.la.
18.20 Instantània de Londres.
20.00 Sant Rosari.
21.00 Hora exacta, noticiari local.
21.30 Bona nit amb música.
22.30 (Aprox.) Cloenda.
. -

•.-•_.

->;^v,-^

I CINEMA I
FIGUERES
Cinema Juncària:, «La escopeta nacional» i «Fuerza de vigilància»
Cinema Savoy: «Doncella y
amante», sessió contínua des de
les 16 h.
GIRONA
Cinema Modern: «Estado de sitio»
Cinema Catalunya I: «El cielo
puede esperar»
Cinema Catalunya II: «Fuga suïcida»
Cinema Orient: «La viuda andaiuza»
Cinema Ultònia: «Los ejecutoresM i «Chicas sin barraràs»
Cinema AIbèniz «El onjambre» i
«Tarzén»
Cinema Coliseu Imperial: «Àfrica
ama» i «Aeromozas apasionadas»
Cinema Gran Via: «El desafio del
búfalo blanco» i «20.000 leguas
de viaje submarino»
PALAMÓS
Cinema Arinco: «El virgo de Visanteta» i «Bestias humanas»

PUIGCERDÀ
Cinema Plaça: «Buscando al Sr.
Goodbar» i «La oscura historia de
la prima Montse» a |es 22 h.
BANYOLES
Cinema Club: «En el nombre del
Padre»
BLANES
Cinema Maryan: «F.I.S.T., símbolo de fuerza» i «Doctora en sexo» a les 18 h.

lloguer de p^'
us informarem a

FOVOHOBBV

PLATJA D'ARO
Cinema Avinguda: «CariAo mío,
íquó me has hecho7», à les 22,30
h.

Teatre
GIRONA
Teatre Municipal, — Segueix la
representació d'Antaviana, sobre
contes de Pere Calders, per la
companyia Dagoll Dagom. La representació ós a dos quarts d'onze de la nit.

CARRER NOU. NQ 10 TEL.
X,

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 2/3/1979. Page 18

200220-GIRONAI

Espectacles

PUNT
DIAkl

2 de m a r ç
de 1 9 7 9

19

Organitzada per la Caixa

Selecció teatral
La Cai:npanya de T e a t r e que ha organitzat la Caixa ha o b t i n gut tres Analistes a Qlrona. Dels set grups que es presentaren
han quedat pre-seleccionats els grups Talleret de Salt, a m b el seu
muntatge i versió d e « W o y c e k » , el Grup de Teatre del Pigall a m b
« M u n t a t g e sobre Víctor C a t a i i » , I el TEi de Sant Marçal a m b la
seva obra «Faustus Infernals».

Grups presentats
Els altres quatre grups que es
presentaren sense passar la primera fase de la selecció, foren: el
Grup Màscares de Girona, R e naixença 7 6 de Bescansó, el
Grup Faula de Sarrià de Dalt, i
L'Arlequí de paper de Sant Feliu de Guíxols. La preselecció es
feu en base al currículum i el dossier que cada grup presentà.

El jurat
Els membres del jurat són els
següents: Germà Bonin, director
de l'Institut del Teatre de Barcelona; Joan Josep Cuesta de l'obra
social de la Caixa; Xavier Fàbregas, crític de teatre; Ricard Sal-

vat, director de teatre, Llufs Solar,
coordinador teatral; Jordi Teixidor, escriptor; i Joan Puig i Figueres, secretari.

I.J.

Perspectives
Es preveu que les dadas de selecció dels distints grups sigui
pels volts del 15 de març. En
aquestes dades precisament, s'acostuma a celebrar la Mostra de
Teatre de Sarrià; hom espera, per
tant, que la celebració d'una cosa
no dificulti l'altra.
Els seleccionats hauran de portar els seus espectacles als llocs
que La Caixa hagi programat prèviament, i si bé es considera que

Sant Feliu de Guíxols

«Antígona» d'AnouOh
El proper dia set de març tindrà
lloc al Teatre Catalunya de Sant
Feliu de Guíxols l'estrena de «Antígona d'Anouilh», per primera
vegada en català. Aquesta versió

això pot ser negociable, l'àmbit
d'actuació s'extén a l'àrea territorial de Catalunya i Les Illes.
Cal dir que en aquesta campanya han quedat
preseleccionats deu grups a Barcelona, i vuit a la resta de Catalunya,
dels quals tres són de Girona. La
desproporció, quant a possibilitats, és, doncs, molt gran pels
grups de fora de Barcelona.

és de Narcís Masferrer, i ha estat
supervisada pel mateix Jean
Anouilh. La música de fons és original de M n . Josep M.» Cervera.

Palafrugell

Teatre
a les
escoles
PALAFRUGELL. — Dintre dels
actes celebrats a «La Caixa a les
escoles» va tenir lloc, al Centre
Fraternal de Palafrugell, l'escenificació de l'obra teatral «Antígona»
en adaptació infantil. Aquesta representació fou molt entretinguda, i va merèixer l'atenció i el
aplaudiments de l'auditori escolar.

Cartell del Festival de música de Cadaqués realitzat par Dalf

Festival Internacional
de música de Cadaqués

La peça fou interpretada pel
Grup A - 1 7 de Barcelona. A l'espectacle hi assistiren els col·legis
Barceló i Matas, Germanes Carmelites, Prtas de la Carrera, Sant
Jordi, Torres Jonama i l'Institut
de Patxillerat «Martí Carreras».

Han començant els preparatius per al vuitè Festival Internacional de Música, que és
celebrarà el proper estiu a Cadaqués.
Aquest festival s'organitza
des del 1970, i només ha patit
dues interrupciones, l'anu
1975 i 1976. Es patrocinat
per la Dir-ecció General de M ú sica, i per l'Ajuntament de Cadaqués i de la Societat Mediterrània d'Aigües. L'organitzador és el Centre d'Iniciatives
Turístiques de Cadaqués, amb
la col·laboració de la Societat
Recreativa «L'Amistat».

S. M.

puntets
• LA X V I I I
PROMOCIÓ
d'A.T.S. del SOE de Girona celebraran aquesta nit, a la discoteca
«Piscis», una Gran Festa.
A la mitja part, hi haurà un sorteig en el qual s'atorgaran premis
sorpresa. L'entrada serà de preu
únic i costarà dues-centes pessetes amb consumició. Els diners
que es recullin a taquilla es repartiran de la següent manera:-la
meitat per a «Piscis», i l'altra
meitat per als organizadors.

Una e ü a n a da l'obra

PUNTDIARI A BARCELONA
El trobareu a:
«MIGUEL ANOa»
Portal de l'Angel, 28

QUIOSC FABREGAT
Plaça Univaraitat, cantonada
amb «I carrer Aribau

«SR. MAR6ENAT»
Carrer Major da Sarrià, 77

QUIOSC JOSEP BOSCH
Plaça de Catalunya, cantonada
amb la Ronda da Sant Pere

Aquests actes compten tots
amb el padrinatge de la Conselleria de Cultural i la Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Catalunya.

• EL P R O X I M M E S d'àbril començarà el rodatge del film «La
triple muerte del tercer persona-je». Lja filmació d'aquesta pel·lícula tindrà lloc a diferents zones
d'Espanya i de Bèlgica. Els protagonistes d'aquesta pel·lícula seran José Sacristàn i Dominique
Sanda. En la pel·lícula intervendrà, també, Charles Vanel.

Els concerts organitzats s'han programat enguany, del
27 de juliol al 31 d'agost. El
preu de les íocalitats oscil·la
de 3 0 0 a 8 0 0 pessetes, i ja
des d'ara es poden adquirir al
Secretariat del Festival de la
vila de Cadaqués.
La programació, aquest
any, s'ha fet amb els següents"
grups: «The London Gabrieli

Brass Ensemble», «Romà Jablonsky i Krystyna Bpruciriska»,·«Uta Palzer, Manuel Cid i
Breda Zakotnik», «León Spierer i Eulàlia Solé», «Quartet
Tarragó» i «Jean Pierre Rampal i Àngel Soler». Aquests
concerts es faran els dies 2 7
de juliol, i el 3 , 1 0 , 2 4 i 3 1 d'agost respectivament.
El «Quartet Tarragó» es
fundà l'any 1971 a Barcelona.
Va adoptar aquest nom com a
homenatge al mestre Gracia
Tarragó, qui foli catedràtic de
guitarra en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.
El grup es integrat per Laura
Aimehch, Manuej Caivé, Jordi
Codina i Jaume Torrent.. Són
quatre solistes que actuen
conjuntament, i ofereixen una
nova dimensió de la guitarra
en el camp de la música de
cambra, i les possibilitat de
trobar obres inèdites. El seu
repertori ofereix una gran varietat, des dels els Madrigals
del segle VV! fins a obres contemporànies. El «Quartet Tarragó» ha estat convidat a diversos Festivals Internacionals
de Música.

«DIARIO DE BARCELONA»
Magatzem, Passatge de la
Mercè, cantonada amb al
carrer Consell de Cent.

Grup DAGOLL-DAQOM presenta a G I R O N A

ANTAVIANA

OVIDI
MONTLLOR
i

Sobre contes de Pere Caldera

TEATRE M U N I C I P A L
Dies 2 8 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.

RAIMON

PREUS POPULARS
A m b la col·laboració de l'Excm. Ajuntament

a la

LLIBRERIA 22
c / . Hortes, 22
Tai.' 2 1 2 3 9S
et dia
9 d e iVSarç, 8 n i í
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OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PBHSiQfiS PEB A U\ VELLESA I DESTALVIS

ZAiXA D e P€NSiONS

"la Caixa"
de Cataíunja i Balears

2 ds març
de 1 9 7 9
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Eleccions-Girona

A punt de tancar

VIW

Eleccions-Catalunya

M i n u t a minut, lea nostres Redaccions a Girona i Barcelona
A Barcelona, la primera ésti?
han anat recoliint als escrutinis q u e , progressivament podien mació van donar-la Socialistes tie
obtenir de fonts oficials i dels partits polítics a partir de les zero Catalunya i Centristes de Cataluhores d'avui 2 de març. Oferim aquí el « c o m p t e e n d a v a n t » , for- nya, amb les reserves car es tracça diferent segons cada una de les fonts, sobretot pei que fa al tava d'una mitjana, obtinguda a
sistema de recompte de vots, que en uns casos oferia xifres ab- partir d'alguns barris de la ciutat,
solutes, en altres percentatges i referides a ciutats o circums- sobre un 5,9 per cent del cens.
cripcions enteres.
Aquesta mitja distribuïa així els
primers escrutinis provisionals,
Val a dir que les primeres inforLes primeres dades completes segons el PSC-PSOE; C.D., 3.9%;
macions oficials, facilitades al Pa- van arribar-nos de Benyoles, on UCD, 18,92%; CDC, 15,54%;
lau de Congressos i Exposicions els resultats foren, també segons ERC, 5 , 5 1 % ; PSUC, 17,85%;
de Madrid, donaven un clar avan- fonts del Govern Civil, els. se- BEAN, 2,15%; i PSC, 29,6%.
tatge a Centristes, el partit del güents; CDC i Unió, 1.720 vots;
Segons Centristes de CataluGovern; mentre que, per la seva
PSC-PSOE, també segons fonts nya i amb dades referides a la
part, el PSOE retenia les seves del Govern Civil 1.327 vots; Cen- província de Barcelona, sense els
primeres dades sense fer-les pú- tristes, 1.296; ERC, 7 4 2 ; CD percentatges, va davant el PSCbliques, argumentat que les xifres 4 5 6 ; PSllC, 4 5 3 ; i BEAN 29.
PSOE amb força diferència sobre
que rebien no eren homologables,
el segon, que són els Centristes
A tres quarts de dues, del Go- de Catalunya. Tercer, el PSUC; i
segons manifestà el president
dels socialistes Tierno Galvan, a vern Civil de Girona donaven les quart, CDC i Unió, molt separats a
tres quarts de tres, en l'arribar al següents dades pel que fa al con- la vegada de Centristes. Pel que
Palau de Congresos i Exposicions. junt de la circunscripció: 12.000 fa a Catalunya en general, a GiroEls comunistes eren força més vots per a UCD. 10.000 vots per na anirien davant els Centristes,
a CDC, i 9.000 vots per els Socia- seguits de PSC, PSUC i CDC i
explícits. Fraga i Areilza, líders de
listes de Catalunya.
Unió, per aquest ordre. A la cirCoalició Democràtica, se n'havien
anat a dormir; i a la seu del seu
La seu dels Centristes de Cata- cumscripció de Tarragona. Cenpartit, Osorio era al peu del canó, lunya a Barcelona donava a les tristes anirien davant amb el 27
si bé sense aventurar resultats dues de la rnatinada les següents per cent dels vots, seguits del
concrets.
dades, pel que fa a la circumscrip- PSC-PSOE amb el 26%. el PSUC
amb el 16% i CDD i Unió amb el
ció de Girona escrutats el 3 0 %
Les primeres dades correspo- dels vots; Centristes 12.532; 13%. A Lleida, Centristes anirien
davant amb el 29%.
nents a la circumscripció de GiroPSC-PSOE, 9 . 9 0 1 ; i CDC i Unió
na foren facilitades pel Govern Ci10.532.
Centristes de Catalunya a Barvil poc després de les onze de la
celona,
a les dues de la matinada,
Pel que fa als senadors. Socianit i pertanyien a l'escrutini del listes de Catalunya a Barcelona donava els resultats provisionals
10% de les taules, que represen- ens subministraven a dos quarts següents per a Barcelona ciutat,
taven 57 pobles petits, equivade tres el següent ordre de vota- quan portaven el 2 0 % dels vots
ients al .4,4 per cent del cens to- cions sense especificar vots no Centristes. 50.535 vots; PSCtal. Aquests resultats eren pel que percentatge: primer. Ferrer (Nova PSOE, 6 0 . 3 4 3 ; CDC i Unió,'
4 3 . 0 3 1 ; PSUC, 3 6 . 9 3 8 ; C.D.,
fa al Congrés de Diputats, els seEntesa); segon, Rahola (Nova Engüents: CDC i Unió, 2.036 vots; tesa); tercer. Sobrequés (Agrupa- 13.810: i ERC, 12.014.
PSC-PSOE, 1971 vots; PSUC, ció per l'Entesa); quart, Duran
A les dues de la matinada, la
564 vots; UCD, 3.061 vots; CD (UCD), i cinquè, Giró (UCD).
seu electoral del PSC-PSOE a
387 vots: í ERC. 352.
Barcelona oferia els següents reQuant a les dades facilitades sultats provisionals, a la circumcpel Govern Civil de Girona, poc cripció de Barcelona: PSUC,
Pel que fa al Senat, els vots es
abans de le_s tres de la matinada 21,74%; UCD, 15,29%; CDC i
distribueixen així: Josep Capella
eren les següents, sobre 132.257 Unió. 1 7 , 6 1 % ; i PSC-PSOE,
(CDC i Unió), 2 . 0 4 2 ; Jaume Casademont CD i Unió), 2 . 0 3 5 ; vots escrutats (40% de l'electo- 3 2 , 1 1 % .
rat): UCD, 2 4 . 6 8 6 ; PSC-PSOE,
Maurici Duran (UCD), 2 . 8 3 2 ;
A dos quarts de tres. Socialis2 3 , 7 1 2 ; CDC i Unió, 2 3 . 3 3 3 ; tes donaren les següents dades
Francesc Ferrer (Nova Entesa),
PSUC, 6.802; ERC, 3.557; i CD, per a Barcelona-ciutat: PSC2.312; Pere Giró (UCD), 2 . 9 0 0 ;
Anna Maria Oriol (UCD), 2 . 7 6 5 ; 3.065. No obstant, a aquestesa PSOE, 2 9 , 3 % ; PSUC, 18,7%;
hora molts partits coincidien a do- CDC i Unió, 14,0; i Centristes de
Josep Rahola (Nova Entesa),
1.928; Pere Ribas (CDC i Unió). nar ja la majoria a PSC-PSOE, se- Catalunya, 18.5%. La resta de la
1.761; i Jaume Sobrequés (Nova gons xifres que anaven arribant circumscripció, sense comptar
sobre un total del 6 0 % del cens. Barcelona-Ciutat, eren també seEntesa).
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gons els socialistes: 32,1 per a
PSC-PSOE; 21,7% per a PSUC;
1,7 per a CD; 15,2 per a UCD;
17,6 per a CDC i Unió; i 3,2% per
ERC. A aquesta mateixa hora, els
socialistes es donaven 4 6 , 6 9 %
dels vots de Santa Coloma de
Gramanet i el 30,9 a Sabadell.
Quant als senadors, les xifres
dels Socialistes de Catalunya donaven per a Barcelona ei següent
ordre: primer, Andreu i Abelló;
segon, Josep Benet; tercer, Cirici
i Pellicer; quart, Casanellas; i cinquè, Candel.
Els comunistes, a les tres de la
matinada, només donaven vots
sobre un 3,07% escrutat. A la mateixa hora, els Centristes de
Catalunya només asseguraven
que anaven al segon lloc, si bé no
podien subministrar les dades corresponents.
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A nivell de tota Espanya, les
dades subministrades al Palau de
Congressos de Madrid, en una
primera aproximació «orientativa,
però no significativa», eren les següents a la una de la matinada:
Escrutats 3 . 5 0 0 . 0 0 0 v o t s
(12% del cens), els resultats eren
37% per a UCD, 2 7 % per al
PSOE, 8% per e! PCE i 5% per a
CD.
A dos quarts de dues, i des del
mateix Palau de Congressos i Exposicions, es subministraven ies
següents dades corresponents al
18% del cens. si bé de procedència rural: UCD, 3 5 % dels vots escrutats; PSOE, 2 8 % PCE, 8%;
C D . 5%; L'abstenció prevista era
d'un 46%.
Només deu minuts després,
des de la seu del PCE a Madrid es
donaven els següents resultats
pel que fa a la província de Madrid, un cop escrutats pel partit el
60%-del vots: PSOE, 3 5 % (el que
li donaria dotze diputats, un més
que l'any 1 9 7 7 ; UCD, 3 3 % (12
diputats, un més que el 1977); i
PCE 5% (5 diputats, un més que
el 1977).
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Raventós, triomfant

Lloret de Mar

Els locals d ' U GT assaltats
LLORET DE MAR. — La nit
passada van ser assaltats els
locals de la UGT a aquesta
ciutat per part d'uns desconeguts que sembla qüe s'emportaren solament tres mil pessetes que hi havia a la caixa.
Per perpetrar l'acció els assaitants van trencar la porta i
els vidres que donen al carrer.

A l'interior van escampar tota
la propaganda electoral per terra i varen vessar les fitxes
dels afiliats.
Sembla que el mòbil de
l'acció era el robatori perquè la
poca gravetat del succés i la
desaparició de les tres mil pessetes fan descartar als militants d'UGT qualsevol motiu
polític o de revenja.

Ripoll

J o r n a d a sense eufòria electoral
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Asociación de Voluntarios
fi Banco de Sangre

t i#;1 Donativos
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Hospital Infantil
Clinica Maternal
Consultorios
L· Urgencias

RIPOLL (Del nostre corresponsal Xavier Bonfill).— Ha
fet fred i vent per tota la comarca, especialment a la tarda. La jornada s'he anat densenvolupant amb molta tranquil·litat, sense que es notés al
carrer cap mena d'eufòria
electoral sinó que se'n treia la
impressió que es tractava d'una situació plenament assumida i normalitzada.
De problemes no n'hi ha
hagut gaire, a part de les grans
irregularitats del cens, que ja
es posaren de manifest al referèndum de la constitució. Potser el més destacable hagi estat a Ribas de Fresser on al
matí un de Coalició democràtica estava apunt d'aixecar acte
electoral de la manca de paperetes d'aquesta candidatura,
quan s'ha descobert que algun
bromista les havia amagat en-

tre les altres. A la tarda, el president d'una taula Ribatana
volia treure de la sala un apoderat del PSUC perquè aquest
estava protestant pel fet que
un interventor de Convergència i Unió portava enganxada
molt visiblement una pegatina
del seu partit. Al final s'ha
aclarit que efectivament això
era il·legal i s'han fet ratllar les
pegatines de Convergència i
Unió de totes les taules.
A les 6 de la tarda a la majoria de meses electorals ja hi
havia estat més del 7 0 per
cent del cens. La majoria de la
gent portava ja les paperetes
preparades i era una mínima
part dels qui ho feien al mateix
col·legi. Entre aquests n'hi havia força qüe volien votar L'entesa i no trobaven el seu símbol a le.s paperetes del cens, la
qual cosa els desconcertava.

