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Quatre homes armats immobilitzarem l'amo i els clients

Atraquen una joieria de
Salt i s'enduen 10 milions
'•^•-w.='.··Tf;.«fl!«^,_,
Escombraria* al volci
(Foto Comalat)

Futur
incert de
la Crosa

La caixa era plena
Ahir al matíla joieria Comas de
Salt sofrí un atrac en el que el
fruit del botí arribar als deu milions de pessetes. Els autors del
fet, quatre homes encaputxats i
tots ells amb revòlver, van obligar
al propietària, a la dependenta i a
la clientela de la tenda a restar
durant tot l'assalt a terra. Després
d'apropiarse dels objectes d'or i
brillants que hi havia a la caixa
forta, van netejar bona part de l'aparador.
Els atracadors fugiran en- un
cotxe blanc, matrícula de Barcelona.

Poca cosa queda del que
era el volcà La Crosa, del terme municipal de Bescanó.
L'extracció d'àrids s'ha
vist parada per ordre l'Ajuntament i l'ernpresa ha recorregut. Només cal esperaç^la
decisió de l'organisme competent de la Generalitat per
saber si el poc que queda
es conservarà com a testimoni vivenfd'un passat 0 bé
les m à q u i n e s a c a b a r a n
d'arrasar-ho tot. (Foto Comalat)
(Inf. plana 6)

Els vots dels
partits no
parlamentaris
(Inf. plana 3)

L'establiment assaltat

Si els jugadors es presenten

El Girona, contra el líder
M a í g r a t q u e la AFE s'ha refer- per la seva uanoa, asseurà que
mat en la seva postura inicial d'a- encara que sigui amb els jugadors
nar, avui diumenge, a la vaga, el juvenils l'equip gironí sortirà al
partit previst entre el Girona C.F. i camp per jugar el partit. El Nàstic,
el Nàstic de Tarragona se celebra- per la seva banda, encara no té
rà, avui a la tarda à l'Estadi de clar de quins jugadors podrà disputar Jaurrieta.
Montilivi.
El president del Girona C.F.,
(Inf. plana 16)

i Que f^S8ARi>\
SI MÍU"mi^íT3ESSiN

EM V3À^f\ Bai
fERMÍLA MiU

«Ja he fet tot el que havia de fer»

Anna Maria Molina
deixa l'atletisme
Anna Maria Molina, actual
campiona de Espanya de llançament de pes i disc, ha decidit
abandonar la pràctica activa de
l'atletisme com a esport de competició.
La seva absència del campionat d'Espanya d'Atletisme que
aquest cap de setrnana es desenrotllava a Oviedo és, potser, l'element més significatiu de l'afer,
car, fins ara i des de fà tretze
anys, l'Anna Maria mai havia estat absénr d'una competició de
caire nacional.
PUNT.DIARI ha parlat amb la
campiona de la seva retirada, de
la seva vida com a atleta, i de
molts altres aspectes que ajuden
a configurar ei mosaic diari de la
més brillant atleta gironina dels
darrers temps.
(Inf. plana 15)

m
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S'en va una campiona
(Foto Comaiat)
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Serveis

D E PENSiONS

"la Caixa"

AGENDA
Avui
Diumenge,
4 de març
de 1979

exposicions
GIRONA
Sala la Artísitica - Pintures de Jorba
Galeria d'Art Sant Jordi
- Pintures de Joan Albert Soler.
Galeria d'Art Sant Jordi —
Exposició de pintures de Joan
Albert Soler, fins al 9 de març.
LA GÀBIA
Exposició de Narcís Sellàs
fins al 15 de març.

mercats

SAIMTS:
Casimir, cfr.; Luci I, P. i Arcadi,
b. Sta. Barda.
El sol surt a les 6,21 h. I es
pon a les 17,45 h. La lluna
surt a les 10.01 h.

P. Mercadal: 9, 1 1 , 12. 13 i 20 h.
P. Sant Josep: 8, 10. 12, 13. 19 i
20.30 h.
P. Vista Alegre: 8.15. 10.30. 12.
18 i 20 h.
P Sant Narcís: 9. 11.30, 13 i
20.30 h.
P. Santa Eugènia: 8. 10 i 12 h.
P. Pont Major: 8.30. 10. 11.30 i
12.30 h.
P. Sant Cugat (Salt): 8. 10 i' 12 h.
P. Sant Jaume (Salt): 8, 10. 11
i 12 h.
P. Sarrià de Dalt: SL,i 10.30 h.
P. Palau Sacosta: 8 i 11 h.
P. Sant Daniel:-8 i 11 h.
P. Sagrat Cor: 8.30. 9.30. 10.30.
11.30, 12.30, 13.30, 18.30 i 20.15 h.
P. Cor de Maria: 8.30, 10. 11.30,
13, i 20 H.
P. Hospital: 7. 9, 10, 1 1 . 12. 13 i
19 h.

A Anglès (Selva), a Arbúcies (Selva), a Calonge (Baix
Empordà), a Palafrugell (Baix
Empordà, a Puigcerdà (Cerdanya), a Riudarenes Selva), a
St Feliu de Guíxols (Baix Empordà) a St. Feliu de Pallarols
(Garrotxa), a Sant Hilari Sacalm (Selva), a St. Joan de les
Abadesses (Ripollès), a Tortellà (Garrotxa) i a Vidreres (Selva).

LA BISBAL
P. Sant Julià i Sta. Basílica: 11 h.
0. Santa Maria: 8. 10. 1 1 . 12
i 20 h.

Mercat» per a
demà dilluns

PALAFRUGELL
P. Calella: 11 h.
P. Llafranch: 10 h.
P. Sant Martí: 8. 10. 11, 12.30
i 20 h.

A Olot (Garrotxa), a Sta.
Coloma de Farners (Selva) i a
Torroella de Montgrí (Baix
Empordà).

fires
A Tortellà (Garrotxa).

misses

ANGLES
P. Sant Miquel: 7.30. 9. '10, Í1.30
i 20 H.

PUIGCERDÀ
P. Santa Maria: 8. 10. 12, 13
i 20 h.
ROSES
P. Santa Maria: 8.30. 11. 12 i 20 h.
SANT FELIU GUÍXOLS
P. Sant Feliu: 8. 9. 10. 1 1 . 12
i 20 h.
P. Santa Maria: 111.30 h.

BLAMES
P. Sagrada Familia' 10. 12,30
i 19K.
P. Santa Maria: 8, 10. 11, 12 i 18 i
20 h.
P. Santa Teresa: 8.30 i 12 h.

SANTA COLOMA DE FARNERS
P. Sta. Coloma; 8.30. 10. 12 i
19.15 h.
P. Sant Sebastià: 11 h.

FIGUERES
P. Buen Pastor: 9. 11 i 12 li.
P. immaculada: 8.30. 10.30, 11.30
i 20.30 h.
P, Poble Nou: 10.30 i 20 Íi.
P. Sagrada Família: 9, 11.15.
12.15 i 19.15 h:
P. Sant Pere: 9. 10, 1 1 , 12, 18
i 20 h.

4

" ^ ELcel estigué ennuvolat a les co-|c marques de la Selva. Gironès i
^ Empordà, i cobert a les comarques de l'interior, a la zona piri••t nença. Els vents moderats del N.
i ( E. a la zona de la costa, amb mar
arrissada a Sant Feliu i de fons a
T^ l'Estartit Les temperatures ro^ manguereh gairebé estacionaries.

A-

Avui
EÍ cel poc ennuvolat al matí
amb formació de núvols d'evolució diürna. Probabilitat d'alguna
pluja a les comarques costaneres
i al Gironès i nevades febles a la
zona pirinenca. Les temperatures
continuavan c o m a hir o a m b lleugers augments. Mar de maror.

Demà
La situació tendeix a fixar la
falca anticiclònica a m b asserenament dels cels a totes les comarques. Temps estable a m b augment de les temperatures màximes, a m b vents fluixos del Nord o
del Nord-est i mar da maror o de
maregassa.

4
Xifres del temps
Girona. Temperatura
màxima 14'4 i mínima
3. Precipitació, 2'6 litres
per m^. Vent en calma i
cel ennuvolat.
L'Estartit.Màxima, 15 i
minima, 8. Vant dal
N. E. 8 20 k n u . hora.
Mar da fons.
Sant Feliu de Guí-

SAT J O A N ABADESSES
P. Casa Rectoral: 10.30. 12 i 20 h.

TOÇllOELLA DE MONTGRÍ
f-. Sant Genis: 9, 10. 11, 12 i 20 h.
SANTUARIS
El Far: 12 h.
Els Àngels: l l i 13 h.
La Salut: 12 h.
Núria: 12.30 h.
Santa Afra: 12 h.

GtRONA
P. Catedral: 11 i 12.30 h.
P. Carme: 8.30. 1 1 . 12'. 13 i 20 h.
P. Sant Feliu: 7.30. 9.30, 11.30.
12.30 i 19.30 h.

SANTS:
Ntra. Sra. d'Àfrica. Sts: Adrià i
Focas, mars. i Teòfil. b.
El sol surt a les 6,20 h. i es
pon a a les 17,46 h. La lluna
surt a les 10,42 h. i es pon a
les 0.22 h. Quart creixent a les
16,23 h. en Geminis - Vents
violents.
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Cupó pro cecs

985

ikwdi s. ABt«ii M.> aim. 39
Tli. Z0WZ4
El M u restaurant

Ribes de Fresser.
Màxima 10 i minima

Núria. Màxima 3 I
minima — 4 . Cel cobert.
Alt Fresser. Màxima
8 i mínima — 2 . Vent
del S. E. a 20 kms.
hora. Cel cobert.

f^^

Cel ennuvolat

"^

Í6C3

l^úvols I clarianes

^

*
¥-

EXCEL·LENTS VINS DEL PRIORAT
PLATS T Í P I C S C A T A L A N S
Demà dilluns, també al seu servei

yk-

HORÒSCOP
%

ARJES

LLEÓ

|0«l 21 dl Mirç
al 20 d'Abril)

(Dil 21 de Jnllol
8l 21 d'Agost)

Val més que es quedi a casa. o que
surti al camp. acompanyat dels seus
amics o familiars. No decideixi res
que faci referència al seu treball, assumptes econòmics o familiars, ja
que avui no és el dia més escaient per
a les grans decisions. No firmi res.
Busqui la tranquil·litat i el plaer.

^¥_

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

Calculi bé les seves actituds. Pot
destruir l'idil.li que fa setmanes que
busca si continua testarrut. Si no vol
discutir a m b ningú, vagi al c a m p d'excursió, o a alguna masia abandonada.
To vital incòmode.

M

^

Vostè és popular, i sempre té
molts amics. Els seus amics ja saben
que a vostè li agrada de dirigir tots els
assumptes en els que participa. De
qualsevol manera no exageri, i dediqui aquest diumenge a descansar, ja
que ha treballat molt els últims dies.
Porti els seus fills a conèixer les comarques de Girona.

M

(Del 21 de Milg
al 20 da Jany)

Es fàcil el tracte amb vostè, i aconseguir molts amics, i pocs enemics.
Es difícil d'imaginar en solitud una
persona d'aquest signe, i no és probable que això passi. Li cal tenir gent al
cantó, activitat i moviment. Aprofiti el
diumenge i el dilluns, són dies favorables.

Avui i demà seran dos dies complicats. No s'emboliqui en assumptes
econòmics, ni prengui cap decisió de
caràcter financer. Si havia projectatalguna inversió, no la faci. Esperi un
xic; però. això si. amari d'imaginació
tots aquells projectes i treballs e n els
que participa.

íU

?%

(Del 22 d'Agost al
22 da Saptembra)

BALANÇA
(Del 23 da Saptambre
al 22 d'Octubre)

Ajorni totes les decisions fins a tenir més dades sobre els problemes,
que exigeixen una solució que encara
pot esperar alguns dies. No sigui extravagant, i ajorni les decisions de caràcter econòmic fins a dimarts que
ve. Ritmes vitals en baixa.

ESCORPIO
(Del 23 d'Octubre
al 22 de novembre)
Greus problemes matrimonials que
poden ésser molt perjudicials si no
utilitza molt de tacte. Actuí a m b molt
de seny. i no es precipiti. També tindrà problemes de convivència amb
els seus amics, però t o t passarà. La
visió de conjunt que avui té no és
real. El dia sis es desdibuixarà completament.

SAGITARI
(DBI 23 da Novainbre
al 20 da Oacambra]

Ritmes vitals incòmodes. Pot ésser
mandrós, però les seves amistats encara el consideraran una persona decent. Practiqui més els esports, o j u gui en el jardí, però, sobretot, passi el
dia allunyat de casa, i, si és possible i
li plau, sol.

CAPRICORN

VERGE

Aprofiti el diumenge per invitar els
amics o familiars a menjar a casa. A
vostè li agrada, i una invitació sempre
és ben rebuda. Comenti els esdeveniments dels últims dies. Pregui's un
descans físic, i no sigui massa sever
amb opinions diferents a les seves,
que n'hi ha.

BESSONS

(Del 21 de Juny
al 21 de Juliol)

Dilluns,
S de març |
de 1979

La Molina. Màxima
3 i mínima — 5 i navada. Cel cobert.

— 3 . Vent en caima i
cel cobert.

GíROt*^

CÀNCER
Demà

xols: Màxima 15 i mfnima 6. Vent dal N.
N. E. a 16 kma. hora.
Maror.

3f

P. Sant Esteve: 9. 10, 1 1 , 12
i 20 h:
P. Sant Pere Màrtir: 9^ 11 i 12 h.
P. Sant Roc: 8. 9.15. 11.30 i
13.30 h.

PALAMÓS
P. Sant Joan de Palamós: 9.30.
11.30 i 19.30 h.
P. Santa Maria del Mar: 8, 10, 1 1 .
12, 18, 19 i 20 h.

•••••*•••

•« Ahir

OLOT

S A N T HILARI
P. Sant Hilari: 8. 10, 12 i 20 h.

CASSÀ DE LA SELVA
P. Sant Marti: 8. 9.30, 11. 12

EL TEMPS

LLORET DE M A R
P. Lloret: 8.30, 9.30. 18 i 20 h.
Hospital: 10, 11.30 i 12.30 h.

BANYOLES
P. Sant Pere: 9. i 12,30 h.
P. Remei: 11.30 h.
P. Santa Maria: 9, 10. 11, 12, 13 i
20 h.

CAMPRODON
P. Santa Maria: 12 i 20 h.

••••••••••

om

^

(Del 21 de Desembre
al 19 de Gener)

Viatgi. Si li agrada fer-ho perquè no ho fa; encara que sigui un
viatge curt per veure uns amics o
uns parents liuunyans. Deixi's
portar pel cor i diverteixi's. Una
bona estada amb els sers sers
que sap que l'estimen serà per a
vostèmolt positiva.

M

AQUARI
(Del 20 de Gener
d 18 de Febrer)

No li agradaran les discussions que
sorgiran a m b la seva família i els seus
amics. Aquests dies vostè es troba
dominat per una hipersensibilitat. La
millor cosa que pot fer és passar el
dia allunyat de la ciutat, o sol. La seva
vitalitat ho agrairà.

PEIXOS
(Del 19 de Febrer
al 20 da Març)
S'acosten dies amb grans dificultats. Ha de superar-los c o m qui creua
un riu: anar de puntetes sobre les petites roques que emergeixen de l'aigua. Intenti de fer un dia agradable
d'aqeust diumenge, malgrat que li
costarà. Escolti música folk o la que li
agradi. No miri la televisió.

PUNT

Punt i Apart

OARI

4 de març
de 1979

Q
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Eleccions legislatives

El vot dels partits extraparlamentaris
Els partits minoritaris, dintre de la seva òrbita, també aconseguiren vots a les comarques gironines. En aquesta plana donem
una relació dels vots aconseguits pels partits esmentats en les
poblacions que més els votaren, així com les opinions dels caps
de fila de iots i cadascun d'ells. Cal aclarir però que dos dels partits qúe apareixen en la relació de vots liom creu que els aconse-

guiren a causa del confusionisme que originà la seva denominació
entre els votants, atès que són partits sense incidència a les nostres comarques. Tant Izquierda Republicana com el Partit Comunista dels Treballadors són totalment desconeguts dintre i'esfera
política gironina. Possiblement Izquierda Republicana fou confosa amb l'ERC i el Partit Comunista del Treballadors amb el PSUC.

Partits minoritaris

1. Balanç del resultat aconseguit pel partit

Poblacions
amb més vots

2. Balanç del resultat de les eleccions a nivell de
l'Estat espanyol

ORT
Girona, 101 vots
Figueres, 36 vots
Olot, 29 vots
Blanes, 21 vots
Vilabertran, 15 vots

Andines V e l a ^ o (MCC)

S'han aconseguit els objectius
1. «Creiem que han estat plenament aconseguits els objetius
que ens havíem proposat. Es lògic
que el número de vots no sigui
molt elevat, ja que som un partit
que comença. Els que hem tingut
han vingut de cert .sector avançant. Nosaltres hem establert una
clara diferència entre la política
de consens i la lluita contra la dreta, i continuarem avançat en
aquest sentit. S'han de tenir en
compte, també, les limitacions de
mitjans amb que ens hem hagut,
de moure.

PTC
Girona, 386 vots
Figueres, 54 vots
Olot, 49 vots
Ripoll, 36 vots
Calonge, 29 vots

OCE(BR)
Girona, 485 vots
Figueres, 116 vots
Ripoll, 63 vots
• Olot, 61 vots
Palafrugell, 35 vots

2. «Preveiem e( triomf de UCD
a causa del desencís d'una part
del poble envers la política portada pels partits majoritaris de l'oi posició. Això ha fet anar vots cap

UNE
Girona, 530 vots
Figueres, 240 vots
Òiot 193 vots
Blanes, 145 vots
Ripoll, 77 vots

'- •
•
a la dreta. Nosaltres sospitàvem
que no guanyaria el PSOE ni ei
PCE, i que se'ls escapavien vots
per la dreta i per l'esquerra».

Narcís Tubau (LCR)

IR
Girona, 242 vots
Figueres, 90 vots
Olot, 69 vots
Banyoles, 42 vots
Palamós, 41 vots

Juan J. Ataz (PTC)

Era mentida que ens retiràvem
del Joc electoral

L'abstenció ha fet mal
a la classe obrera
1. «Valorem positivament el
resultat aconseguit a Girona. Pensem que el vot al nostre partit ha
estat un vot conscient. A més a
més, creiem que els vots que han
anat cap al PCT són vots equivocats en bona part, que en certa
manera ens pertanyen. Una cosa
semblant ha passat en ei cas de
«Izquierda Republicana». Per altra banda veiem unes possibilitats
molt reals d'unitat de l'esquerra
revolucionària. Valorem positivament el porcentatge de vots que

P. Carií
Girona, 111 vots
La Sellera de Ter, 44 vots
Figueres, 39 vots
Palamós, 31 vots
Olot, 26 vots
Girona, 270-vots
Blanes, 80 vots
Ripoll, 51 vots
Olot, 50 vots
Palafrugell, 47 vots

Molts vots dé la dreta
han anat a UCD

LCR
Girona, 49 vots
. Olot, 32 vots
Blanes, 18 vots
Palamós, 17 vots

BEAN
Girona, 356 vots
Figueres, 259 vots
Olot, 168 vots
Arbúcies, 85 vots
Sant Feliu de Guíxols, 68
vots.

MCC
Girona, 97 vots
Figueres, 41 vots
Sant Feliu de Guíxols, 18
vots
Sant Hilari de Sacalm, 15
vots
Blanes, 14 vots

2. «Veiem quatre coses importants. Primera, que l'UCD té
majoria de vots, però no té majoria parlamentària. Segona, hi ha
una puja general dels partits d'extrema esquerra. Tercera, l'abstenció ha estat molt alta, sobretot
entre els joves. I quarta, el fracàs
de la política de consens a les nacionalitats, on els partits nacionalistes han tret molts de vots».

Xavier Coromines (OCE-BR)

Per una candidatura unitària
de l'esquerra revolucionària
1. «El resultat de les eleccions
ha demostrat que la proposta que
nosaltres fèiem d'una candidatura
unitària de l'esquerra revolucionària era correcta. Ho demostra la
dispersió de vots entre aquesta
esquerrà. Aquestes eleccions han
confirmat que som el primer partit
d'esquerra revolucionària de les
comarques de Girona.
Considerem que els vots que
hem tingut són vots de lluita.
Aquí Girona hem guanyat fins i'
tot ei BEAN. Dels resultats al Senat també n'estem doncs, satisfets».
2. .«Aquestes eleccions varen
ésser convocades per UCD per com s'ha de treballar per a la unidemostrar la seva hegemonia din- ficació de forces.
tre la dreta i els resultats n'han
També creiem que el triomf
estat la confirmació. Es molt posi- d'UCD li donarà més autoritat
tiva la vistòria de Herri Batasuna cara a la dreta, però no podrà pas
a Euskadi {ha aconseguit 3 dipu- solucionar la crisi si volen govertats i 1 senador), i ens ensenya nar sols».

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 4/3/1979. Page 3

2. «L'abstenció ha fet mal a
la classe obrera, ja que han deixat
de votar la part més combativa
(els joves, obrers...). La intenció
del «vot útil» i la ideologia del
consens han portat confusió i desencantament polític entre
aquests sectors radicals i ha afavorit la dreta. Tot això s'ha vist en
els barris industrials i obrers de
les ciutats».

Jaume Serrano (UNE)

"
1. «Esperàvem molts més de
vots, més o menys com els del
1,5-J (mil més que ara). Creguem
que en això ha influit la dispersió
de l'esquerra, i les notícies i comentaris que deien que ens retiràvem, cosa que era mentida i
qúe va fer que a molts de llocs no
hi haguessin les nostres paperetes de vots».

em tingut a barris obrers, com per
exemple Salt».

1, «La meva opinió personal és
que podem estar contents pel resultat obtingut, ja que no hem tin-

gut massa medis econòmics, i no
hem pogut fer molta propaganda.
Tampoc havien participat a les últimes eleccions. Creiem que el fet
de tenir un representant al Parlament ens farà augmentar el nombre de vots en eleccions properes.
2. «Respecte a la marxa de les
eleccions crec, en primer lloc, que
per la por a l'esquerra, i amb la
maniobra del «vot útil», han anat
a UCD molts de vots que haurien
anat a la dreta. En segon lloc, s'ha
de tenir en compte que el nombre
de candidats que han sortit va
molt en relació amb els mitjans
-econòmics dels grups que es presentaven. I, en tercer lloc, el sistema de d'Hont ha perjudicat les
minories».

Joan Daunis (BEAN)

Cal fer una crítica
a l'electorat
1.«S'han complert els pronòstics que havímn fet de treure un
1% dels vots. Hem refermat la
nostra postura, tant al Bloc com
el PSAN».
2. «S'hauria de fer una crítica

adreçada a l'electorat, ja que ha
anat massa cap a la dreta. També
creiem que, tenint en compte que
s'ha refermat la nostra postura,
se'ns obren possibilitats de treball
molt bo».
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Punt de Vista
Homenatge a un gran pedagog

Digueu-hi la vostra
El pla de Banyoles
Soc un banyolf que sempre m'ha agraciat saber com es portava
l'administració de la meva ciutat. Avui que tinc l'ocasió, per pimera
vegada, de poder dir la meva opinió en un medi que sembla pretén
informar com cal, m'agradaria fer unes consideracions sobre un problema que no acabo d'entendre del tot.
Des de que es va començar per part d'aquest ajuntament que hi
ha ara, l'elaboració del pla general d'urbanisme, he procutat anar-lo
seguint pas a pas. Tot primer, l'Ajuntament es va veure obligat a donar explicacions als ciutadans i a escoltar les suggeréncies que se li
feien en unes reunions molt de cara al poble.
Sembla, però, que la cosa no agradava gaire als redactors del pla,
perquè de seguida es van encaminar les suggeréncies cap a un altre
camí en el que pocs, molt pocs, van poder dir la seva. El pla, es va
acabar sense que ningú sabés de quina manera.
L'altre dia llegint els diaris em vaig assabentar que ja s'havien
pagat els arquitectes que el van confeccionar. Ara he vist tambe'j
que ja està a informació pública en l'ajuntament de Banyoles, per
tirar-lo endevant.
I jo em pregunto: Com és que l'actual ajuntament, que no durarà ja ni un més, té tant d'interès perquè el pla s'aprovi? Per què es va
tancar aquell període de redacció democràtica del pla? Serà aquesta
l'última actuació que farà perquè conservem en el nostre "record"
l'actual ajuntament?
Esperant la publicació de la carta, m'acomiado cordialment, tot
i deàtjant a aquest diari que mai s'aturi en la feina que ha començat
^^P"^-

Pere Font

Pere Rosselló I Blanch
La vila de Calonge es proposa
celebrar tot un seguit d'actes per
homenatjar un dels seusfillsil·lustres, l'eminent pedagog PERE
ROSSELLÓ I BLANCH.
El vaig conèixer personalment
a Ginebra el 31 de juliol de 1930.
Algú m'havia proporcionat una
tarja de presentació. Com que
era una persona de tracte molt
amable i bondadós, m'invità a visitar rihstitut Jean Jacques Rousseau, de Ciències de l'Educació.
Pere Rosselló era ja persona destacada en ambdós Organismes.
Recordo que, en el "Bureau", em
mostrà una biblioteca de textos
escolars arreu del món, la particularitat de la qual era de de que
no hi figurava cap llibre que, en
algun aspecte, pogués resultar
ofensiu o molest per a qualsevol
pais. Per exemple un llibre espanyol , on s'exaltessin els herois
del 2 de maig de 1808, no hi tenia cabuda. Podria molestar als
lectors francesos. També recordo
que vaig assistirà una conferència
donada per'ell, en francès naturalment, a un grup internacional
de pedagogs, entre els quals hi
havien negres, orientals, sudamericans, etc.
Sempre l'he admirat, tant per
la seva gran vàlua com per afinitat, ja que ambdós érem Inspectors d'Ensenyament Primari, malgrat que ell en prou feines arribà a exercir. Per estar adscrit a
Organismes Nacionals i Internacionals, gaudia d'excedència activa.
Nasqué a Calonge, l'any 1898
si no estic mal informat, d'una
família dedicada al conreu de la
terra. L'escola pública del seu poble, millor dit una d'elles, car en
funcionaven dos, la dirigia un
mestre excel.lent: Lluís Moreno
i Torres. En fou mestre des de
1907 a 1919. Aquell mestre jove i entusiasta, degué exercir damunt Pere Rosselló una influència extraordinària. Era un mestre
progressista, que ja en 1904 defensava la coeducació. No tinc
cap dubte de que fou ell qui l'encarrilà cap al Magisteri.
Cursar en 1912 el Magisteri a
Girona no era cosa gens senzilla.
Mai hi havia hagut Normal femenina. I, la masculina, fou suprimida l'any 1901. Les Mestresses,
tenien que estudiar la carrera a
Barcelona o a Lleida. Els Mestres,
a partir de 1901, sols podien adquirir el títol de mestre elemental, a l'Institut de Girona. Per
al títol de Mestre superior havien
de seguir uns cursos a l'Escòla
Normal Superior de Barcelona.
Pere Rosselló es matriculà a
l'Institut General i Tècnic de
Girona per cursar-hi el magisteri
elemental. Novament tingué sort.
Acavaba d'ésser nomenat Professor de Pedagogia de L'Institut
Cassià Costal que havia obtingut
el número u de la primera promoció sortida de l'Escola d'Estudis
Superiors del Magisteri, creada
l'any 1909, a Madrid. La seva influència damunt de Pere Rosselló
fou encara més gran que la del
senyor Moreno.
L'any 1913, a causa d'un esforç i d'una iniciativa conjunta
de la Diputació Provincial i dé
l'Ajuntament gironí s'havia aconseguit autorització per organitzar,
amb cabdals provincials, una es-
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cola Superior de Mestresses. Immediatament els alumnes que cursaven magisteri a l'Institut, orientats per el Sr. Costal redactaren
una instància en la que feien
constar els greus perjudicis que
els causava aquell estat de coses
vigent, i demanaven la creació
d'una Escola Normal Superior
Masculina. Encetava la llista dels
trentè alumnes firmants de la
Instància, Pere Rosselló.
Per R.D. de 27 de març de
1914 es creaven definitivament
a Girona dues Escoles Normals,
masculina i femenina amb professorat nomenat i pagat per l'Estat. El primer director de la masculina fou Cassià Costal. Els alumnes de ma^steri de l'Institut passaren a la Normal, amb el nou
pla d'estudis que s'havia establert
i que durava quatre anys, al final
dels quals s'obtenia el títol de
Mestre de l.a Ensenyança.
La-Normal masculina cobrà
tot seguit un gran impuls. De mica en mica un Professorat jove,
sortit de l'Escola Superior de Magisteri, vingué a injectar vitalitat
i dinamisme a l'Escola Normal.
Els noms de Costal, Gomis, Xiberta. Jordà i Santaló foren el
magnífic professorat gironí del
Pla d'Estudis de 1914, fins a la
creació, l'any 1932, del Pla Professional. Un altre Professor s'hi
afegí: el Sr. Pont i Fargas. Aquest
procedia d'Oposició directa. Els
Regents de l'Escola Pràctica foren el Sr. Gomis Oroní i, a la seva mort, el Sr. Camós. La primera prova de vitalitat la donaren
els alumnes creant l'Agrupació
Normalista de Girona. El primer
Secretari fou Pere Rosselló. Organitzaven cicles de conferències, excursions, visites a fàbriques i monuments artístics, concursos literaris, etc.
El juny de 1916 aprovava Rosselló la Revàlida del Magisteri
amb la nota d'excel.lent. El seu
gran amic, Josep Mallart, l'havia
aprovada un any avans, també
amb les millors notes. Mallart
s'havia ja instal·lat a Ginebra, amb
desig d'especialitzar-se en l'educació dels nens subnormals. De
la mà de Mallart i per consell del
Sr. Costal. Pere Rosselló anà a
Ginebra per ampliar el seus estudis a l'Escola de Ciències de l'Educació.
Hi estigué poc. Un any més
tard, en 1917, ingressava a l'Escola Superior del Magisteri, de Madrid. Els estudis duraven aleshores tres anys. Sortí amb el títol
de Mestre Normal i el nomenament d'Inspector d'Ensenyament Primari de Girona.
La Normal masculina de Girona fou una gran proveïdora
d'alumnes per aquell Centre. De
1909, en que fou creada l'esmentada Escola, fins al 1918, o sigui
per espai de deu anys, hi ingressaren un total de 184 alumnes.
Els gironins eren 16. Cap altra
provincià pot corflparar-s'hi. Cassià Costal, Montserrat Torrent,
Joan Llarena. Joan Gomis, Gabriel Viüas. Manuel Xiberta, Josep Geli, Enric Jordà., Josep
Xandri, Miquel Santaló, Jesús
Sanz, Josep Junquera, Pere Rosselló, Àngel Frigola, Joan Herrero i Joan Roure. El pes específic de la provincià de Girona era

realment considerable. Val a dir
que Cassià Costal era un gran
propagandista de l'Escola.
A la revista professional "El
Magisterio Gerundense" es reprodueix, el 27 de juny de 1917, un
article sobre "Educación de ninos anormales" publicat amb la
firma conjunta de Pere Rosselló
i Josep Mallart, en el "Boletín
de la Institución Libre de Ensenanza". Aquest article demostra
la vinculació d'ambdós amics amb
l'esmentada Institució. També
ho estava Cassià Costal.
. El mateix any 1920 en que
prenia possessió d'Inspector de
Girona, volgué tomar a Ginebra,
per continuar els seus estudis a
l'Institut Jean Jacques Rosseau
fins a obtenir el corresponent diploma.
Retornat a Espanya, l'any
1922, organitzà a Madrid un curset sobre "Tècnica psicopedagògica", en el Museu Pedagògic Nacional, que era un dels Organismes monopilitzats per la institució Lliure, fundada per Giner de
los Rios. En l'organització del
Curset que també era diplomada
per el Jean Jacques Rosseau.
D'aquest Curset en derivà el que
ambdós pedagogs fossin encarregats d'organitzar la Secció d'Orientació Professional del que
més tard s'anomenà "Iristituto
. Nacional de Psicologia Aplicada
i Psicotecnia".
A l'estiu de 1924, Pere Rosselló tomà a Ginebra. Participà
en un curset de vacances i fou
aleshores quan conegué la que
després va ser la seva muller. Renuncià a les seves tasques a Madrid i fixà definitivament la seva
residència a Ginebra. A la vegada
que es preparava per obtenir el
grau de doctor a la Universitat
de Ginebra, posava en funcionament junt amb Pierre Bovet, el
"Bureau International d'Education", del qual, en jubilar-se
Rosselló l'any 1968, n'era Director adjunt. Uns anys després de
la seva naixença, de. Bureau
passava a estar vinculat a l'Unesco.
El nom de Pere Rosselló és
universalment conegut, sobretot
pels seus estudis dels problemes
que comporta l'educació comparada. El seu llibre "Mare
Antoni JuUien, de París, père
de l'education comparée", és
un dels llibres clàssics de Pedagogia. També cuidava Rosselló
de les publicacions del B.I.E.,
que s'imprimien en diferents
idiomes i que es distribuïen als
centres culturals de tots els països adherits a l'Unesco.
Les seves activitats l'obligaren
a passar cada mes quinze dies a
París i quinze a Ginebra. D'en
tant en tant, però, es veia obligat
a alterar el ritme regular de la seva activitat, en cumpliment de
missions oficials que se li encomanaven, relacionades sempre
amb l'educació.
Quasibé cada estiu passava un
dies de descans a la seva vila nadiua, que el tenia corprès, malgrat la seva llarga residència a
Ginebra, on morí l'any 1970.
Calonge es sent orgullosa del seu
fill il.lustre. L'homenatge encaminat a perpetuar la seva memòria,
ho demostra.

Lluis M.
MESTRES I MARTI
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Coneguda joieria de Salt

Roben deu milions a Can Comas
SALT — Un important robatori va tenir lloc ahir al mati a la
joieria Comas, ai carrer Major de Salt, número 83. El fet es produí aprop d'un quart I cinc de deu dei matí, poc després que la
joieria obrís las seves portes al públic.
A aquella hora en Josep M.=
Comas es trobava esmorzant a la
rebotiga i la dependenta que despatxa' a la botiga, estava parlant
amb ell, ja que a la botiga encara
no hi havia ningú. De sobte qua-

tre individus armats tots ells amb
pistoles del tipus revòlver penetraren a la botiga i obligaren el
propietari i la dependente a tirarse a terra, tot cridant «Al suelo,
es un atraco», Al propietari a més

Per la propera setmana

Intensa activitat a
ta Gasa de Cultura
Durant la propera setmana són
diversos els actes culturals oberts
a tothom. Alguns d'ells segueixen
els cicles que es vénen organitzant com són les sessions de
films documentals, conferències
sobre la circulació, e| cicle de cinema, un nou cicle sobre història
gironina i tancarà aquests actes
un recital de cant.

Dilluns dia 5
A les vuit de la tarda hi haurà
una sessió de cinema documental, programa que forma part del
cicle sobre «Rutes» i que en
aquesta nova sessió oferiran una
visió sobre Alemanya. Els films
cedits per l'Institut de Cultura
Alemanya de Barcelona ens donaran ocasió de conèixer novament diferents aspectes dels país
germànic.

Dimarts dia 6
Dintre del cicle de conferències
sobre «Problemàtica de la Circulació» es tractarà del tema
«Atenció als accidentats en la carretera» el professor Dr. Agustí
Riera, metge traumatòleg. Aquesta sessió es farà a les vuit de la
tarda.

Dimecres dia 7
Una nova sessió de cinema
dintre del cicle de pel.lícules pre-

miades: «Contra el imperio de la
droga (frenen connection)», un
film de William Friedkin de tema
policíac. Una pel·lícula que en el
1971 aconseguí 5 «Oscars». La
sessió, com tot el cicle, està reservada à majors de 16 anys. En
cas de produir-se un complet total en aquesta sessió es projectarà de nou el dijous també a la mateixa hora, és a dir, a les vuit de la
tarda.

Dijous dia 8
S'inicia un cicle de conferències sobre «Història Artística Gironina» a càrrec del professor D.
Pere Freixas i Camps. Ei primer
tema d'aquesta conferència pública tractarà sobre «Imatges i mites del món medieval. L'art romànic a Girona». 1^ sessió tindrà
lloc a les vuit de la tarda. A les
persones interessades se'ls prega
la inscripció, que serà gratuïta,
però que és convenient per raons
d'organització.

Divendres, dia 9
Un recital de cant per la «lied»
alemanya Erika Quednau acompanyada al piano per Maria Rosa
Gratacòs pianista empordanesa.
Diferents peces clàssiques i populars comprendran ei programa
d'aquest interessant recital de
cant. La sessió és anunciada per a
les vuit de la tarda.

de tirar-lò a terra li van posar un
peu sobre l'esquena i li apuntaven
amb la pistola el cap mentre un
d'ells deia: «Si se mueven, màtalos», amb un accent nharcadament andalús. Més tard en veure
que la caixa forta es trobava tancada, van fer aixecar en Josep M.°
Comas i van obligar-lo a obrir-la,
per robar tot el que contenia.
«Mentre es trobaven buidant
la caixa —ens explicava el propietari ahir al matí, poc després del
robatori—, va entrar una parella a
comprar, i a ambdós els van obligar, com al propietari i a la dependenta, a tirar-se a terra a la part
de la rebotiga. Més tard entrava
també el repartidor de sifons, a
qui van rebotre per terra i van
picar-lo amb la cu|ata d'un dels
revòlvers, cosa que va produir-li
força mal. Amb les cinc persones
estirades al terra, hi havia un dels
atracadors, que els vigilava, mentre que els altres tres anaven buidant ía caixa i els objectes de més
valor de la rebotiga. Quan algun
dels que es trobaven amenaçats
al terra efectuava qualsevol tipus
de moviment, el que els vigilava li
deia «Quieto, hermano».

Van robar
or i brillants
«El que se'n van endur de la
botiga era principalment or i brillants. —Ens explicava el propietari que encara conservava força
la serenitat quan hi va anar a mig
matí Punt.Diari—. Dels altres objectes de la botiga de menys valo r,
no
s'han endut res».
De la caixa forta se'n van endur diverses mantes on s'hi troba-'
ven embolicades moltes joies petites totes elles d'or i brillants.
També se'n van emportar nombrosos rellotges. «Jo calculo
—afegia el propietari de la joier i a ^ que m'han robat entre sét i
deu milions. La quantitat exacta
es difícil de saber. En tindré una
aproximació quan vagi trobant a
faltar els objectes».
També van endur-se nombroses joies que es trobaven a l'aparador amb molta sang freda, ja

Una exposició per plorar
Em temo que a molta gent li haurà passat per
alt l'exposició «Girona, que bonic era veure'ti»,
que el Col·legi d'Arquitectes va muntar a ia Casa
de Cultura, dedicada a explicar les transforma-cions sofertes per la ciutat després de la guerra.
Ja tenim les llistes dels partits que volen acceUna exposició molt més eloqüent que tots els mídir a l'Ajuntament de Girona. Sis llistes amb sis
tings que es puguin fer —i que sens dubte es fa-: caps, els sis alcaidables. Ells, més que ningú, d'uran— abans de Jes properes eleccionés municina manera inexcusable, haurien de conèixer a
pals. Perquè si una imatge val més que mil pafons aquesta exposició. Ells seran els hereus dels
raules, aquestes fotografies valen més què tots • qui han permès o propiciat el desastre urbanístic
els discursos plegats.
gironí; els successors dels qui han aprovat Plans
mal anomenats d'Ordenació, destinats més aviat
Fotografies velles i noves, amb uns comentaris
a legalitzar desordres existents i a emparar disbamolt breus, perquè val a dir que la majoria es corats irreversibles.
menten elles soles. En confrontar les imatges del
Els arquitectes organitzadors de l'exposició'
passat amb les del present, hom pot lliurar-se a
han
dit: «Només si recuperem els mecanismes
l'exercici de les comparacions, amb resultats tan
espectaculars com desoladors. La fotografia es de gestió democràtica que permetin realitzar una
planificació coherent serà possible conservar el
converteix en instrument irrebatible per fer recunostre entorn urbà». Optimistes arquitectes, que
perar al ciutadà la memòria visual d'una ciutat
parlen
de conservar, quan gairebé tot ens ha esdestrossada per la incúria, la gosadia; el mal gust
tat destruït. Bé podríem anar tots plegats, amb
i l'espeCulació.
els sis alcaidables al davant, a posar el front conAquest és el fruit dels darreres quaranta anyS tra el Mur de les Lamentacions de la Casa de Cul;—0, encara pitjor, dels vint darrers— Amb tan
tura i plorar per ta ciutat perduda; aquella vella
pocs n'hi ha hagut prou per malniénarirrevèrsi-^ ciutat dels nostres pares que ja no podrem recublement una ciutat que éra feta a escala humana
perar. Potser aleshores —i en dubto— veuríem
i que conservava a cada racó el pòsit dels segles, com a algú li cau la cara de vergonya. Potser
els senyals que havien anat configurant i sedialeshores, almenys, trobaríem el coratge precís
mentant la seva identitat. Una ciutat de la qual ja
per tal d'assegurar que els disbarats no es repetinomés enteníem un record esborrat, i que ara les rien mai més.
fotografies ens han restituït amb un impacte defiNarcís-Jordi ARAGÓ
nitiu.

Sis alcaidables
contra el Mur
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que per efectuar el robatori es van
quedar més d'un quart a l'interior
de la joieria.

La policia
patrullava
Es dóna la casualitat que mentre s'estava produint el robatori
un cotxe de la policia va passar
per davant de la joieria, complint
amb la seva*'ronda de vigilància.
Malauradament el robatori es va
portar amb tanta precaució que
els ocupants del cotxe de la policia no es van adonar del robatori.
Per no ésser coneguts els lladres,portaven tots ells una mitja a
la cara que els tapava per complet
el rostre. Un d'ells, però, que no la
portava i que solament es tapava
amb una gorra i amb un mocador,
va tenir un moment de descuit i
va mostrar el seu rostre als qui es
trobaven a la tenda. Per la descripció que aquests han fet a la
policia, és molt possible que
aquest personatge intervingués
també en el robatori a una altra
joeleria que va tenir lloc fa molt
poques setmanes a la localitat
d'Anglès. El mètode emprat, al

menys, es també el mateix i el
llenguatge usat pels atracadors i
la seva manera de comportar-se,
reafirma aquest punt.
En el moment que Punt.Diari
va anar a cercar la informació de
l'atracament, acabaven d'anar a
declarar a la policia la dependenta
de la botiga i diverses persones
que van trobar-s'hi al mig.
L'estat en que restà la part de
ia rebotiga després de l'atracament era lamentable, ja que s'havia capgirat tot de dalt a baix i només es veia buidor a la caixa i en
els velluts que minuts abans havien contingut les joies.
El propietari, després que s'adonà que els atracadors ja havien
fugit trucà a la policia i a trànsit
perquè estiguessin alerta.
Unes noies que van veure quan
els atracadors sortien de la botiga
carregats de maletes es malfiaren
i apuntaren el número de la matrícula dei 124 ó 1430 blanc en el
que van pujar.
Durant l'atracament hi havia
un cinquè còmplice que es va
quedar al volant del cotxe i els esperava a la porta mateix de la
joieria.

carnet
GIRONÈS
^GIRONA
Policia 20 14 44
Guàrdia Civil 20 86 50
Bombers 20 00 80
Casa de Socors 20 15 42
Seguretat Social 20 00 00
Creu Roja 20 15 42
Hospital Provincial 20 14 50
Clínica Dr. Bofill 20 43 50
Clínica Mufioz 20 12 50
Clínica Girona 20 45 00
Clínica l'Aliança 20 49 00
Clínica l'Esperança 20 40 00
BANYOLES
Guàrdia Civií 57 01 53
Bombers 57 00 50
Casa de Socors 57 02 08
Policia Municipal 57 05 71

CORTINATGES
GIRONA
La Salle, 27
Tai. 20 55 80

TOTA
MENA
DE
TEIXITS
PER A
LA
LLAR

DEMANEU

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

CASSÀ DE LA SELVA
Policia Municipal 46 10 69
Guàrdia Civil 46 00 07
Hospital Municipal 46 01 30

Farmàcies
de torn
GIRONÈS

«•

GIRONA Feia. Alsina i Feia. Pla, des
de les 9 h. fins a les 22.30 h. Feia.
Alsina, de les 22.30 h. a les 9 h. del
dia següent.
BANYOLES Feia. Pere Boadella
CASSÀ DE LA SELVA Feia. Joaquim Botet
SALT Feia. Piferrer

4 de març
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Què li passarà a aquest arbre?

Es tracta de salvar el poc que queda

Pendent de la Generalitat

La Crosa encara perilla
totes les mesures preses. Al maEl volcà anomenat La Crosa podria, encara, desapateix temps, exposa la poca coirèixer sota l'acció de les excavadores si el resultat de l'exlaboració que ha rebut, per part
pedient que l'Ajuntament de Bescanó té cursat contra l'emdel Govern Civil, perquè s'atupresa SUTIVO fós un dictamen a favor del permís d'exressin aquestes obres il-legals. Intracció de gredes.
forma també l'Ajuntament que
Aquest volcà es troba situat al vant l'explotació, com si res no
ha iniciat un expedient contra
terme municipal de Bescanó, hagués passat. Aleshores, el dia l'empresa SUTIVO, el qual haurà
27 del mateix mes. Salvador Cuprop dels pobles d'Estanyol i
de determinar la procedència o
Sant Dalmai. La carretera de Gi- rado i Bergés, en nom de SUTIno de l'explotació.
rona a Sta. Coloma de Farners és VO, sol·licita un permís municipal. L'Ajuntament de Bescanó,
Després de pocs dies d'haveroberta en una paret lateral del
cràter, de manera que des de la cenyint-se a les lleis, exigeix a . se ventilat el problema a -través
mateixa carretera pots contem- SUTIVO que aporti un projecte dels diaris barcelonins, SUTIVO
plar aquesta boca espaiosa, tota tècnic d'extracció per iniciar el retira les màquines de La Crosa.
tràmit. Al mateix temps, fa un
En aquests moments, tot l'aella convertida en un mosaic de
camps cultivats, voltats de tu- nou requeriment perquè s'aturi sumpte està pendent del dictal'explotació fins que sigui apro- men que ha de donar la Comissió
rons d'alzines. El radi del cràter
vada. Sutivo ni li fa cap cas ni territorial d'activitats i indústries
és de 950 metres, mesures que el
aporta cap projecte d'extracció.
converteixen en un dels més Davant aquest fet, el Consistori reglamentades —abans "Comiconsiderables de les nostres co- decideix, en un Ple, acudir al sió Provincial de Servicios Técnicos"— depenent de la Generamarques.
Govern Civil amb la intenció que
Ja fa temps, —potser de sem- aquest organisme prengui les me- litat.
L'Ajuntament de Bescanó, de
pre—, les terres volcàniques de - sures escaients. Fins que no inles parets del cràter s'han utilit- tervé la Guàrdia Civil les obres totes maneres, ha comunicat a
zat per acondicionar camins. Pe- no es paralitzen. Després d'un Punt.Diari que creu que "tot
rò aquestes extraccions eren ben temps, concretament el 28 d'abril aquest asumpte entra, més aviat,
discretes i senzilles i, general- de l'any passat, l'Ajuntament rep dins la competència d'Urbanisme,
ment, es realitzaren a diferents de la Delegació Provincial del per quant la zona, dins el Pla
indrets. Això feia que ni tan sols Ministeri d'Indústria un comuni- General d'Ordenació Urbana, és
es notés cap minva considerable. cat d'autorització extès en nom declarada agrícola".
En realitat, només els habitants d'Àngel Sitja i Gratacòs, soci de
Assumpció Cantalozella
de les rodalies n'havien fet ús i la Salvador-Curado dins SUTIVO,
Fotos Comalat
cosa mai no habia passat d'aquí. per prosseguir l'explotació de les
Fa uns 10 anys, les extraccions gredes. La sola condièió exigida
varen començar a fer-se alar- e's "que es deixi anivellada la sumants, sobretot les que s'efec- perfície quan les obres s'acabin, i
tuaven al mateix peu de la carre- s'aboni també la terra, i es protera i, que, poc a poc, modifica- cedeixi a la repoblació forestal
ven el paisatge, fent desaparèixer del sector afectat".
uns turons que configuraven el
h
1 "
conjunt per la banda d'Estanyol.
De nou en marxa
Immediatament les excavadoDues empreses sense permís
res tornen a funcionar. Ara bé, el
Dues són les empreses que permís lliurat a l'interessat conmés considerablement interve- templa, com a condició impresnien en l'extracció de gredes. Un cindible, el corresponent permís
particular d'A'iguaviva, r l'empre- Municipal, i com que SUTIVO
sa SURTIVO de Barcelona. Ni no aporta el Pla d'Extracció,
<-.• - « ^ .
l'un ni Faltre possei'en cap per- l'Ajuntament no el pot donar.
mís d'extracció, això provocà
El col·legi d'Aparelladors, en
que l'Ajuntament de Bescanó data 29 de setembre 78, s'oposa
considerés "infractors" els ex- públicament a la continuació
tractors, i, a començaments d'una explotació que destrueix
'•
d'octubre del 1977, els va reque- una de les reserves geològiques i
"i
1 '
rir perquè paralitzessin inmedia- pintoresques més importants del
Gironès.
tament les obres.
Al mes següent, l'Ajuntament
-'^-->'..a6
El veí d'Aiguaviva fa cas del
requeriment i atura l'excavació, de Bescanó convoca la premsa
no obstant SUTIVO tira enda- per informar de la situació i de
: ' ' •

La brutícia, en lloc de la terra

'^•"«.'•ítiliSii'ei.

t

•qnM'.-·

• - • ^ ^ 5 ^

. - ^

','"
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Esperant !a decisió definitiva

PUNT

4 de març
de 1979

Selva

Vidreres

Lloret

UCD no té candidatura

Sis partits festegen Tajuntament

VIDRERES {Del nostre corresponsal Pere Parer).— Es va
intentar fa mesos fer una
candidatura unitària que hauria
estat formada pels representats
dels partits polítics i personjes
demòcrates i independents, per
presentar una "entesa d'esquerres"; això no va ésser possible. I
són ara tres les candidatures que
aniran a les'eleccions rnunicipals.
Hi ha hagut intents de fer una
quarta que hauria estat la dels
Centristes de Catalunya—UCD.
Han estat fetes públiques les
llistes de les tres candidatures,
que són les següents:

LLORET DE MAR. - Amb la proclamació oficial dels
candidats que conformen les llistes dels sis partits que
es presenten a les eleccions municipals del primer
d'Abril, han quedat aclarits els rumors que circulaven
a la vila aquestes darreres setmanes. Aquestes llistes
són:

Les urnes no paren

Entesa de Vidreres
L'agrupació d'Electors presenta r "Entesa de Vidreres"
candidatura recolzada pel PSUC,
Unió de Pagesos, i CC. 0 0 . Està
constituïda,. íntegrament, per
treballadors, la majoria d'afiliació política independent:
' Candidat número 1 és l'Abert
Pons, treballador de AFITA,S.A.
i secretari general de l'Unió Local de Comissions Obreres;
2r- Josep Mateu, obrer industrial; 3.— Enriqueta Vila, treballadora del tèxtil, responsable
de finances delaU.L. deCC.OO.;
4.— Josep Rico, obrer industrial,
membre de la junta Rectora de
l'Associació de Pares d'Alumnes;
5.— Pere Mercader, obrer de
l'empresa La Lactaria, dirigent
local de CC.OO.; 6 . - Rafael
Granados, obrer de Ram; 1.— Vicens Mateu, xofer; 8. Josep Ramírez, obrer industrial; 9.— Pepita Roca, treballadora del tèxtil,

dirigent de la U.L. de CC.OO.;
10.— Pere Dalemus, treballador
de Banca, i 11.— Josep Manel Sesé, treballador radiotècnic.

LiuísRieradevall, jubilat, militant d'UCD; 14.— Jordi Mercader, contratista d'obres, i 15.—
Enric Verdú, industrial pastisser.-

Candidatura
Convergència
Democràtica i Unió

Candidatura "Independents
per al Socialisme"

Candidat número 1, Felicià
Carós, agent comercial, militant
de CDC i vicepresident de l'Associació de Pares d'Alumnes; 2.—
Heribert Anzano, militant de
CDC, agent comercial; 3. Sabino Alaéz, treballador de Químiques, president de l'A.P.A., 4.—
Adolf Remos, Mestre Nacional
d'E.G.B.; .5.— Joaquim Jovanet,
industrial; 6.— Salvador Ruhí,
arquitecte; 7.— Josep Mas, industrial del ram de la fusta; 8. Vicens Vila, industrial de Càrniques. 9. Manel Arino, obrer industrial, químiques; 10.—Jaume
Burjachs, músic; 11.— Çarlos
Sais, mecànic, joier; 12.— Pere
Brugada, transportista; 13.—

Candidat número 1 Josep Sala, administratiu; 2.— Ramon
Garriga, administratiu; 3.— Josep
Campmajor, pagès; 4.— Anicet
Salvans, mestre nacional d'EGB;
5.— Antoni Galàn, xofer de
l'empresa La Lactaria; 6.— Joan
Segrera, petit empresari; 7.— Pere Valls, administratiu, 8.—
Maria Rosa Costa, mestressa; 9.—
Lluís Feixas, mecànic; 10.—
Joan Hermoso, xofer de Ram;
11.— Joaquim Formiga, mestre
d'EGB, militant del PSC; 12.Josep Deulofeu, xofer; 13.- IIluminada Guitart, mestre; 14.—
Josep Castell, viatjant del comerç, i Lluís Ferrer, agent comercial.

CONVERGÈNCIA I UNIO.- 1 Joan Domènech Moner, 2 Jordi
Rocas, 3 Francesc Xavier Aimerich, 4 Carme Ausili, 5 Joan
Antoni Giralt, 6 Joan Romaní Fàbregas, 7 Salvador Pujós, 8
Josep Ferrer, 9 Joaquim Caner, 10 Jordi Soliguer, 11 A. Sala
Rubinyó, 12 Francés Rosell, 13 Montserrat Gimemo (R) J.
Ortiz (R.) Josep Gimeno.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.- 1 Manuel
Bernat Llobet, 2 Darwin Austrich, 3 Pilar Bugunyà, 4 Salvador
Soler, 5 J.M. Nicolàs Cubias, 6 J. Sala Lloveras, 7 Romà Ribes
Artau, 8 J. Salvador, 9 V. Pardo, 10 J. Fàbregas Pla, 11J. Pardo, 12 R. Fernàndez Díez, 13 Pascual Ríos.
UNIO POPULAR LLORETENCA.- 1 Joan Prado Romà, 2
J. Monjonell, 3 Joan Acenya, 4 Ramon Planiol, 5 Ramon Pujol, 6 Pere Gascón, 7 Vicenç Roca, 8 Josep Sunyé, 9 Rafael
Beilatriu, 10 J. Albert Llorens, 11 Isidre Gonzàlez, 12 Josep
Jordà, 13 Joan Albert Isern.
P.S.U.C- - 1 Germinal Ros, 2 L. Lumbreras, 3 A. Munyoz, 4 E.
Silvestre, 5 Ma. J. Gonzàlez, 6 M. Robles, 7 Lluisa Anubla, 8
Concepción Díez, 9 M. Munyoz Carrión, 10 J. Ràfols, 11 M.
Garcia, 12 M. Giménez, 13 Àngel Beamonte (R) Eleuteri Marcos Trillo (R) J. Fernàndez, (R) A. Ramos (R) R. Soler (R) M.
Rodríguez.
SOCIALISTES DE CATALUNYA.- 1 Josep Sala Montero, 2
Manuel Soto, 3 Antoni Santiago, 4 Ma. Llúcia Echegoyen, 5
F. Pozuelo, 6 A. Gisbert Bosch, 7 Joan Sala Gascons, 8 Francesc Sànchez Egea, 9 Francesc J. Dillonder, 10 Àngel Magrià,
11 Francesc Hoyo, 12 Llibert Reyné, 13 Anna Ma. Tallada.
(R) Lluís Ramos, (R) Josep Pardo (R) Encarnació Bertó (R)
Francesc Martíne z.
CENTRISTES DE CATALUNYA.- 1 Ma. Cabanyas Salamero,
2 Josep Garcia Moragas, 3 Antoni Ferron Font, 4 Joan Gallart
Sais, 5 Lluís Rigat'Tortoricci, 6 Manuel Reina Zambrano, 7
Robert Pujol Ferrer, 8 Lluís Ramon Franco, 9 Francesc Codina Puig, 10 Josep Pallrés Gonzàlez. 11 Ramon Brichs Graells,
12 Antoni Cendre Ibànyez, 13 Carles E. Ruscalleda Bancells,
(R) Frederic Puigmartí Alfonso, (R) Nicolau Artés Ordonyo,
(R) Manuel Barba Pérez.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), en aquest moment de triomf electoral a les comarques gironines, agraieix sincerament a tots aquells qui han fet possible aquesta victòria: als ciutadans de
les comarques gironines, als militants del Partit i a tots els simpatitzans que han col.laborat a la bona marxa
de la campanya. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) considera que aquest és el triomf de les
classes populars i del nacionalisme autèntic a les nostres comarques, a les quals els parlamentaris socialistes
volem servir amb l'esforç i la dedicació que sigui possible.
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) reitera avui, una vegada més, el compromís de conrinuar la lluita per tal d'afermar la democràcia, anar creant elements de socialisme i de prosseguir l'esforç de
reconstrucció nacional de Catalunya. L'objectiu inmediat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
serà des d'avui mateix treballar per tal d'aconseguir, a les eleccions, municipals del 3 d'abril, la democratització dels Ajuntaments del país, base indispensable per a iniciar l'efectiva transformació de la nostra societat i per a començar a millorar aspectes concrets de la nostra vida col.lectiva.

Amb la vostra ajuda hem guanyat les eleccions legislatives.
Amb la vostra ajuda hem de guanyar les eleccions municipals.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)
C. del Nord, 10. Girona. Tel. 21 26 08
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C. Minali, 9. Girona. Tel, 20 51 16

Alt i Baix Empordà

4 de març
de 1 9 7 9

8

PUNT

Les Forques de Vilafant

carnet

S'arreglarà la carretera

ALT EMPORDÀ
Redacció, Publicitat
i Suscripcions;
0/ Balmes, 35, Figueres

V I L A F A N T (Del nostre corresponsal J . M . " M a r t í ) . — Els
veíns de les Forques volen decidir c ó m s'han d'arreglar els problemes que els a f e c t e n , i, per això, as varen reunir divendres a
les 10 de la nit per t a l d'exposar i escoltar ies gestions que s'havien portat a t e r m e e n t o r n de la construcció de la carretera que
uneix Les Forques a m b Figueres, I que t a n t a falta f a .
Entre els punts tractats a la
reunió hi ha el del pressupost de
la carretera, que puja, aproximadament, a uns 4 milions de pessetes, la meitat dels quals els pagaran els industrials de la zona, ja
que, segons diuen e|s veïns,
« a m b els seus camions s ó n ,
de f e t , els qui h a n m a l m è s
l'actual carretera vella sense
asfaltar»; els Ajuntaments de
Vilafant i Figueres en pagaran un
altre milió, quedarà a pagar pel
veinat la resta. En la reunió va
quedar clar que no s'obligarà ningú a pagar, contra la seva voluntat, el preu de 18 pessetes m^ de
propietat, i que es donaran facili- tats, durant més de dos mesos, i
que els diners restaran en un banc
fins que la promotora hagi acabat
les obres. Al final de la reunió, i ja
en el capítol de precs i preguntes,
s'acordà tirar endavant el projecte, pel que sembla que quedarà

puntets
•

EL

PRÍNCEP

Te.: 50 14 95
Delegat d'Edicions
Comarcals, S, A·:
Manel Pont
Coordinadors
informatius:
Narcís Genis
Josep M' Martí

solucionat el problema de la carretera de les Forques.

FIGUERES

L'inici del problema no ve pas
de massa lluny, sinó de fa un parell de mesos, en què l'Ajuntament de Vilafant i el de Figueres
mantenien converses amb els industrials de la zona per tal de fer
uns arranjaments a la carretera,
deixant de banda els interessos
dels veíns, segons ens han dit
aquests, i ignorant que ja existia
un projecte, aprovat per la Diputació, per a una carretera de 12
metres d'ainplada, amb vora i clavegueres. Va ser aleshores quan
els veíns, reunits en assemblea,
varen nomenar una gestora, i es
van fer cinc punts-proposta per
presentar als Ajuntaments i als industrials que pretenien fer una

».^
••>. x · t
* • • ; » •

Exposicions
•"v*

>_

*

C'T

.?A

FELIPE

, «

*

*•

Si « • realitza el projecta descansaran cotxes i conductors

carretera de 6 m. Aquest punts es
poden resumir en; 1. El camí és
molt transitat per ciclistes i vianants, 2. Que hi passen camions
molt grossos i cotxes m o l t depresa, cosa que és un perill. 3. Que
amb una carretera de 6 m, hi po-

Espatllat des de fa cinc mesos

A C E P T A . — Segons ens informa el senyor Ferrer, president de l'Agrupació Filatèlica
i Numismàtica del Casino
Menestral Figuerenç, el «Jefe de la casa de S.M. el Rey»
l'ha trasmès una carta en la
que li diu que el Rei ha acceptat la petició que l'hi ha
estat formulada en nom del
deu fill, SAR el Príncep
d'Astúries, de la «Presidència d'Honor» de l'Exposició
Filatèlica competitiva, dedica
a l'any internacional de nen, i
que tindrà lloc a Figueres el
proper 3 de Maig, dia de la
Festa Major.
• PRESENTACIÓ
DE
«LES C L O S E S » . — Dimarts vinent, a 2 / 4 de 8 del
vespre, Antoni Comas farà la
presentació del Llibre «Les
Closes» de M^ Àngels Anglada a l'Ateneu Barcelonès.
L'acte és organitzat pel
grup «Don-na», entitat per a
la promoció de la Dona, i per
Editorial Destino. Val a dir
que aquesta obra de M^ Àngels Anglada va obtenir el
darrer premi Pla.

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 60 39 31
Clínica Creu Dr Vila 50 36 50

Els vetns també
hi volen ser

El rellotge de Palamós
no marca bé les hores

dén haver accidents i és una inseguretat per als vianants. 4. Hi ha
un projecte de carretera de 12
metres que és el que s'ha de portar a terme. 5. Els veins no creuen
que la carretera de 6 m sigui una
primera fase per la que demanem,
ja que s'ha d'aplanar tot a la vegada, i, un cop posats a fer, val
més acabar-ho tot.
Les negociacions i propostes
per part dels Ajuntaments industrials i veins, varen ser moltes que
si aplanar 12 m i fer la carretera
de 8, que si fer unes vores molt
boniques, que si nO hi havia diners, etc.
Amb les informacions que tenim de la darrera reunió, sembla
que les propostes s'han concretat,
i hi haurà carretera al gust de tots,
ara només cal esperar que comencin les obres.

Platja d'Aro

L'Església de Palamós no va a
l'hora o almenys el seu rellotge, ja
que quan marxaren els darrers t u ristes, a finals de l'estiu passat,
les broques varen parar-se al bell
punt de la una, i mai més ha complert la seva obligació, que és la
de marcar les hores de la nostra
existència. Per postres la tramun-

tana de la setmana passada s'emportà la meitat dels vidres glaçats
(afortunadament cap a l'interior
del temple). Tot plegat, però, és
una mostra de la desídia municipal. Un aparell de precisió com és
un rellotge públic, resulta que el
de l'esgle'sia «no va ni amb rodes»... C. M a u r i

HOME
SALONS
sofàs
ctra.iiaLII,luii.727 sarrià de t«r/«|ÍroiM
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Presentació
d'un film
rodat
a la Costa
PLATJA D'ARO. — A m b assistència de tot l'equip que havia
intervingut en el rodatge, es va
celebrar divendres a la nit la presentació a Platja d'Aro de la pel·lícula «Carino mío, ^qué me has
hecho?», produida, rodada i ambientada, íntegrament, a Lloret de
Mar, i altres indrets de la Costa
Brava. La pre-estrena va començar al cinema Avinguda de Platja
d'Aro a quarts d'onze de la nit, i, a
continuació, els productors, director, tècnics i artistes varen oferir
un piscolavis a la premsa i convidats, mentre es repartien algunes
plaques conmemoratives als que
havien intervingut en el rodatge, i
es responien les preguntes dels
pocs informadors que hi havia.
La pel·lícula, de la sèrie «S»,
tendeix al porno, amb pinzellades
humorístiques, i és el quart llargmetratge que Isidor Llorca, de
Lloret, ha llençat al mercat cinematogràfic en pocs mesos. Els interpretes més destacats són Vicente Parra, Raquel Evans, Lynn
Endersson; i d'altres del mateix
equip· Cal destacar la presentació
del jove Emilio Alvarez en un dels
papers més principals· El director
és l'Ennc Guevara, xilè nacionalitzat, ben arrelat a Lloret i a la productora d'en Isidor Llorca·

FIGUERES — A la sala de la Caixa,
exposició de pintures de Josep M.'
Comte fins al 16 de març.

Farmàcies
de torn
ALT EMPORDÀ
FIGUERES Feia, Dr Xirau
ROSES Fcia· Estrella Hellín

M e t g e s de torn
FIGUERES Dr. Eduard Fina

BAIX EMPORDÀ
PALAFRUGELL
Policia Municipal 30 20 42
Guàrdia Civil 30 06 31
Bombers 30 02 42
Casa de Socors 30 02 30
Creu Roja 30 19 09
' Hospital Municipal 30 02 30
Parada taxis 30 07 61
SANT FELIU GUÍXOLS
Policia 32 0 1 60
Guàrdia Civil 32 01 38
Bombers 32 04 12
Casa de Spcors 32 01 30
Creu Roja 32 08 59
Hospital Municipal 32 01 30
Parada taxis 32 09 21 - 32 09 34

Farmàcies
de torn
BAIX EMPORDÀ
LA BISBAL Fcia· Figa
PALAFRUGELL Fcia· Alvarez
SANT FELIU GUÍXOLS Feia. Valls
TORROELLA MONTGRÍ Feia. Pla

Figueres

El Centre
excursionista
t4 president
A l'Assemblea General
Ordinària de socis del Centre
Excursionista
Empordanès
ha estat anomenat President
de l'entitat en Sebastià Delclós, aquest nomenament ja
s'havia fet fa un parell d'anys
però en Delclós no va poder
prendre possessió del càrrec
a causa d'unes normatives
legals del Casino Menestral
Figuerenç, societat on està
acollit el Centre. En la mateixa Assemblea s'ha aprovà la
independència del Grup Art i
Treball, que actuava fins ara
com a secció autònoma dintre de l'entitat, i que es dedica a natejar esglésies romàniques i altres monuments
oblidats que hi ha a la comarca. També es va fer una
memòria de les activitats del
l'any passat, i una previsió de
les que es ferien a partir d'ara, entre les que figuren l'arranjament dels dos refugis,
el del Bossegoda, i el de les
Salines·

Viw

garrotxa - Ripollès -Cerdanya

4 da m a r ç
de 1 9 7 9

Olot

L'Escola de Belles
Arts, demà a la TV
OLOT. — Cal assabentar a
tots els garrotxiins pel fet que
el programa de TV gravat a
l'Escola de Belles Arts d'Olot
serà projectat dins el circuit
català, demà dilluns, aproximadament a les onze de la nit,
així com el dimarts a un quart
de cinc de la tarda, pel primer
programa.

Llívia

Vint-l-un
candidats

El Camiianar, destroçat par un llamp. (Foto:

Santa Bàrbara de Pruneres

Cal concloure el campanar
O L O T . — Era Amica de l'Alta Garrotxa
han convocat a t o t s ela seus inscrita, així
c o m a tota aquella que hi vulguin particpar a
un c a m p a m e n t de treball a l'eagiéaia da
S a n t a Bàbara de Pruneres, per tal de continuar eis treballs de neteja i consolidació.
gis treballs de reconstrucció de l'esmentada església s'encetaren l'any 1 9 7 5 , ! es

donaren per finalitzats l'any següent, però a
la caiguda d'un llamp ara farà uns mesos i
originà diverses destrosses, localitzades en
major part ai campanar. En conseqüència
aquests nous campament<< de t r e b a l l . v a n
encaminats a deixar aquest legat romànic
novament enSiestit.

Ribes de Freser

ica d'espai a l'escola
RIBES DE FRESER (Dei nostre
corresponsar Janoí). — Gran és la
polèmica que de fa temps es
manté al voltant de les escoles de
Ribes «Verge de Núria».
El problema que més es debat
és la capacitat de les esmentades
escoles per absorvir als alumnes
que cada any han de rebre les clases d'E.G.B., que fins ara s'ha solventat gràcies a l'existència d'un
col·legi privat. Però si tal com
sembla la continuïtat d'aquest
col·legi és poc probable a curt o a
llarg terme, el problema de les
places escolars a la vall es podria
aguditzar fins a fer-se conflictiu.
Efectivament, és un problema que
pendern es pot dorfar, i que arribat el cas s'haurà d'estudiar amb
deteniment.
En camvi hi ha un fet que sí
que està present i que sembla no
preocupa massa als pares: La

manca d'espai a les escoles. I
quan diem espai, no ens referim a
llocs a ont colocar els alumnes
per a rebre l'ensenyament, d'aquest ni ha suficient. Volem dir
espais lliures • per jugar, per
esplair-se, per biblioteques, laboratoris, etc. Ben cert, que dissortadament és un problema de t o tes les escoles del Estat, però que
en llocs de clima fred com la Vall
de Ribes, té més trascendencia i
s'aguditza molt més. S'ha de tenir
en compte que els dies de pluja,
neu o senzillament de fred, que
impedeixen sortir al pat —^aquí a
la muntanya sobre-passen i de
bon troç el 5 0 % dels dies d'escola
que té un curs— la mainada sols
disposa dels passadissos com a
lloc d'esbargo que com es pot
imaginar no són prou amplis ni tenen la capacitat necessària, de
manera que' hi ha dies que allò

sembla més un orgue de gats que
no pas una escola.

LLÍVIA (Del nostre corresponsal Alfons Brosel). — En la vila de
Llívia, l'únic poble que pot dir que
celebra eleccions espanyoles dintre de territori francès, també s'han elaborat les diferents llistes
per a les properes eleccions municipals.
En un principi, com a altres pobles de la Cerdanya, és parlava de
que s'arribarien a formar cinc o
sis llistes, però al finai es varen
quedar reduides a tres.
En aquets moments !a llista
que potser més sona és la de
UCD, encapçalada pel fins ara
batlle Ramon Avellanet, però no
per això es descarta ni molt
menys les dues restants, que són
les dels socialistes i independents.
Per el nombre d'habitants que
té censats Llívia, corresponen set
candidats per llista; i aquests candidats són els que detallem a continuació.

D'altre banda, la resta dels dies
la mainada han d'utilitzar com a
únic lloc d'esplai el pati, que malgrat les darrres millores practicades (drenatges, posar grava, etc.)
PSC
per part de l'ajuntament, després
de la presió i les queixes.de l'asFrancesc Roca
sociació de pares, no està en conJosep de Montellà
dicions per practicar-hi quasi bé
Ely Villar
cap joc a més a més és petit i in. Miquel Sendra
suficient per la quantitat d'alumAgapito Mateos
nes.
Joan Navarro
Àngel Gurrera
Caldria que els pares prenguessin conciència de que l'escoIndependents
la és el lloc a on els seus fills s'han de formar, qiie també l'esplai Valentí Soria
i el joc són necesaris i que si la Pere Costa
mainada no pot jugar ni esplaiarMiquel Meya
se com cal, difícilment després Francesc Bonverdó
podrà concentrar-se per la feina Salvador Gonçal
de l'estudi.
Joan Blanqué
Josep M.° Gil

UCD

CAIXA D'ESTALVIS
PROVINCIAL
DEGIROIMA
El Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis.Provincial de Girona, convoca l'Assemblea General, en sessió
ordinària, per al dia 15 de març d'enguany, a les disset hores, en primefa convocatòria, i a les disset trenta hores
del mateix dia, en segona convocatòria; aquest acte tindrà Moca la «Fontana d'Or», carrer Ciutadans, 19.de Girona, amb el següent ordre del dia:
1 . — Lectura de l'Acta anterior.
2. — Aprovació, si cal, de la Memòria, Compte de Resultats i de la gestió del Consell.
3. — Aplicació dels beneficis a les finalitats de la Caixa.
4 . — Aprovació dels pressuposts de l'Obra Benèfico-social per a l'exercici del 1979.
5. — Proposta de noves Obres Socials.
6. — Proposta d'elecció d'un membre del Consell d'Administració.
7. — Elecció dels membres de la Comissió Revisora del Balanç.
8. — Designació dels interventors per a l'aprovació de l'Acta.
9. — Precs I preguntes.
Girona, 19 de febrer del 1979.
El Secrstari dsl Consell d'Administració.
Ft.: Joan da Uobet i VHa
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Ramon Avellanet
Isidro Laguarda
Gumersindo Tesouro
Amadeo Carrera
Josep Grau
Elías Nova
Salvador Jordana

Cal assenyalar que la durada del programa es de trenta
hninuts i que no solanient s'atura, encara que sí ho fa de
manera prioritària a l'Escola
de Belles Arts, sinó que abraça
altres aspectes de l'àmbit polític.

carnet
GARROTXA
OLOT.
Guàrdia Civil 26 01 20
Bombers 26 00 00
Casa de Socors 26 00 12
Seguretat Social 26 05 63
Hospital Municipal 26 00 12
Creu Roja 2,6 23 18
Hospital de Sant Jaume 26 00 12
Clínica Hosp. Municipal 26 14 85
Clínica Sta, Maria Tura 26 09 00

Farmàcies
de torn
LA GARROTXA
OLOT Feia, Joan Puigbert
BESALÜFcia, Gratacòs — Servei
permanent per a urgències.

RIPOLLÈS
RIPOLL
Guàrdia Civil 70 00 82
Bombers 70 06 00
Casa de Socors 70 01 56
Seguretat Social 70 01 59
Hospital'Municipal 79 01 56
Parada Taxis 70 09 94
CreU Roja 70 06 01
SANT JOAN ABADESSES
Guàrdia Civil 72 00 18
Bombers 72 01 00
Casa SW Socors 72 01 00
Hospital Municipal 72 00 95
CAMPRODON
Policia 74 02 33
Guàrdia Civil 74 00 39
Bombers 74 00 05
Casa de Socors 74 01 24

Farmàcies
de t o r n
RIPOLLÈS
RIPOLL Feia, Capdevila
CAMPRODON Feia, Joaquim Soler
— Servei permanent
SANT JOAN ABADESSES Feia,
Sunyer — Servei permanent

CERDANYA
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

Farmàcies
de t o r n
CERDANYA
PUIGCERDÀ Feia, Ciurana, fins a
les 14 h. Feia, Muntaner, a partir de
la tarda

Creixo
SABATES I «BOLSOS»

Mercadal, 7

Sta. Clara, 4 8

BANYOLES

GIRONA

Catalunya

4 de niarç
de 1 9 7 9

10

PUNl

Jordi Pujol, davant els rumors del pacte UCD-ÇDC

puntets

li No ens han demanat res»
hauria pogut ésser una gran
victòria — a f e g í — a m b una m e nor dispersió del vot nacionalista». Jordi Pujol subratllà novament que el manteniment de la
penetració en el vot popular havia
estat un èxit pel fet de «la voluntat decidida que s'havia manifestat aquest cop par part
d ' U Ç D i PSOE de fer anar
t a m b é Catalunya cap al bipartidisme».

sa telefònica mantinguda amb la
redacció barcelonina de Punt Diari que tots els comentaris provocats per unes preteses declaraciones de Roca Junyent havien de
referir-se a les condicions exposades darrerament per Convergència i Unió per a la «col.laboració
amb altres forces polítiques».

(De la nostra redacció a Barcelona).— «Ningú no ha demanat
res al partit» va remarcar ahir Jordi Pujol, secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, a Punt Diari, davant les especulacions sobre una eventual
participació de la seva minoria
parlamentària en el govern que
pugui formar UCD tot seguit.

Jordi Pujol va ser probabiemente un dels pocs líders de partits catalans que ahir al matí varen passar unes hores al seu despatx. El mateix secretari general
de CDC va admetre que els principals homes de la seva coalició havien pres tres dies de repòs i eren
tots a fora. Pujol, per la seva banda, va retardar fins a migdia la
seva fugida a Premià.

El secretari general de CDC subratllà que el seu partit no havia
fet tampoc cap oferta de suport a
UCD i que, de moment, « n o pod e m fer çap mena de c o m e n tari» en el sentit indicat. Jordi
Pujol va puntualitzar en la conver-

«Fins a la setmana que ve
no tenim res a dir a ningú» va
contestar Jordi Pujol quan se li va
demanar sobre una eventual pressió del seu partit sobre Esquerra
Republicana de Catalunya. El secretari general de CDC comentà
tanmateix que «ens han faltat
només tres mil vots per endurnos un setè diputat per Barcelona i només tres-cents per
aconseguir el segon a Girona».
Per la seva banda, Unión de
Centro Demo.cràtico està convençuda d'arribar a alguna mena d'acord amb Convergència i Unió de
cara al funcionament de les noves
Corts i al suport que caldrà mobilitzar per al govern que es constitueixi. Segons va poder saber
Punt Diari en medis centristes de
Madrid, UCD considera molt fàcil
la consecució d'un pacte amb
Convergència.
Pel que fa a l'eventual participació de Convergència i Unió en
un proper govern d'UCD, en medis d'aquest darrer partit s'ha
puntualitzat que no havia estat
feta cap oferta als homes de Pujol, sobretot «per raó de l'aferrissat programa nacionalista
que defensen».
«La participació d ' h o m e s
a m b unes exigències nacionalistes com les de Convergència al nou govern de l'Estat espanyol no seria ben vista pels
polítics de les altres nacionalitats o regions» va explicar una
font pròxima a la Comissió Executiva de la UCD a nivell espanyol.
L'obtenció de 167 diputats per
part d'UCD en les eleccions del
proppassat dijous fa que aquesta
formació necessiti nou diputats
per aconseguir la majoria absoluta al Congrés dels Diputats. El fet
és que Convergència i Unió disposa precisament de nou escons.
La mateixa font consultada per

Les especulacions sobre un
immediat pacte de govern entre
UCD i Convergència i Unió es varen extendre molt ràpidament per
Madrid en conèixer-se els resultats de les eleccions, i foren reforçats per la rapidesa amb què Anton Cahellas insistien la urgència
d'una col.laboració entre «centristes» i «convergents» a nivell
de Catalunya.
Jordi Pujol no va voler fer ahir
cap comentari sobre aquesta
qüestió: remarcà que no hi havia
hagut encara cap reunió del Consell Nacional ni del Consell Executiu per a l'avaluació de la situació política. El mateix Pujol va admetre que estava tan cansat que
amb prou feines havia tingut
esma de llegir els diaris per sobre.
El secretari general de CDC es
mostrà optimista, no obstant, pel
que qualificà de victòria «que

Suérez: «Pujol vine I»

PUNT.DIARIA BARCELONA
El trobareu a:
«MIGUELANEZ»

«SR. MARGENAT»

Portal de l'Àngel, 28

Carrer Major de Sarrià, 77

«DIARIO DE BARCELONA»
QUIOSC FABREGAT

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

Plaça Universitat, cantonada
amb al carrer Aribau
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Demà podria t o r n a r a
registrar-se una paralització
del Metro de Barcelona de no
arribar-se a un compromís en
la negociació del conveni. La
vaga de dilluns anirà seguida
d'una altra el proper dijous dia
8 cas que no s'arribi encara a
cap acord.
Els problemes de trànsit
originats el divendres, primer
dia de vaga dels treballadors
del Metro, poden agreujar-se
demà a causa dels aturs de solidaritat que els treballadors de
l'empresa «Transports de Barcelona», tenen previstos.
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Punt Diari ha indicat que un altre
partit al que UCD podria recórrer
seria el Partido Socialista de Andalucía, formació de trajectòria
molt esquerrana que manté unes
relacions tibants amb el PSOE.
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Pujol: «fins la setmana que
ve no hi ha res a dir»

•
L I T E R A T U R A . — El
proper dia set començaran les
jornades dedicades a la literatura anomenada «sèrie negra», organitzades per Editorial Bruguera. Les jornades seran part d'un «show» que resta encara en secret, amb una
sèrie de taules en les que intervindran Manuel Vàzquez
Montalbàn, Leopoldo Azancot,
Lourdes Ortiz, Carles Barral i
Jordi Gubern amb la col.laboració de Néstor Lujàn, Martí
de Riquer i Cario Fabretti,
mentre que els partidaris de la
sèrie negra seran «El Perich»,
Oswaldo Soriano, José Luis
Jiménez Frontín i Joaquim
marco.

:»;•
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Les pensions, varen dir,
han de ser personals als 65
anys i no han d'estar condicionades al marit o als fills,
- Per altra banda, els assistents varen reivindicar l'elaboració de nous estatuts de
les residències amb la participació dels residents.

.ista a c u m u l a d a de las c a n t i d s d e s q u e han
c o r r e spOfidtdo a l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s
c í a s i f í c a d o s p o r su c i f r a f i n a l

SORTEGI

Catorce series de 30.DDO büleles cada una

• J U B I L A T S . — Ahir va
celebrar-se a les Cotxeres de
Sants l'anunciat míting de la
Coordinadora de Jubilats, en
protesta per les pensions i
d'informació del recent Congrés de Jubilats i pensionistes de Catalunya, que va tenir lloc a la Unitat de Geriatria Municipal, •

LfSTA

El Comitè d'empresa de
«Transports de Barcelona»,
concessionària del servei municipal d'autobusos urbans, ha

proposat als treballadors la
realització d'aturs intermitents
el proper dia 8, Ara, i segons
informa Europa Press, el Comitè proposarà als 6.400 treballadors de l'empresa, que es
neguin a fer hores extraordinàries, tal i com va exigir l a d i recció per tal de pal·liar l'increment de viatgers que la vaga
de Metro suposa.
Aquesta actitud de negarse a fer hores extres, pot ser
realitat demà mateix, segons
ha informat un portaveu del
comitè d'empresa, mentre que
la decisió dels aturs intermitents de solidaritat amb els
companys del Metro es prendrà, en tot cas, en una assemblea convocada per al dimarts
dia 6.

PUNT

Espanya

ni ARI

puntets
• P E T R O L I . — Les adquisK
cions de crus en el més de
gener, per part d'Espanya,
han estat un 8,7% més grans
que les realitzades el passat
me s
de
desembre
(2.871.675 tones), al contrari del que succeia en els últims anys, en què el consum
de l'últim mes de l'any era
més gran que el del primer
mes de l'any següent, segons dades de «Petróleo».
• T A N C A M E N T . — Vint
persones estan tancades,
des d'abans d'ahir a.la nit, a
les dependències del bisbat
de Sant Sebastià, como a
protesta per la situació del
presos bascos a la presó de
Sòria, Aquesta tancada formà part d'una sèrie d'accions
de solidaritat amb els presos,
organitzades per Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra i
Gestores Pro-Amnistía.
• A L I M E N T A C I Ó . — Durant els días 8 al 13 del mes
de setembre, tindrà lloc a
Colònia la Fira Internacional
de l'Alimentació « A N U G A » ,
en la qual Espanya presentarà un pavelló oficial, segons
informa la Cambra de Comerç. Indústria i Navegació
de València.

GRÀFIQUES

FORNELLS
Freser, 33
telèfon
216814GIRONA

Declaraciones de Felipe Gonzàlez

«Es pot tenir encara
un govern d'esquerra»
M A D R I D . — Els diferents
líders polítics s'han apressat a
fer les seves valoracions després dels resultats electorals
gairebé definitius. Feilipe G o n zàlez, Fraga Iribarne, Silva
MuAoz i Blas PiAar, e n sengles

declaracions o conferències
de premsa, han mostrat
seva opinió al re|specte.

la

Pel que fa al secretari general
del PSOE, primer partit de l'oposició, ha manifestat; «continuen dU
positades les expectatives i les
esperances que, alguna vegada,
aquest país pugui tenir un govern
d'esquerra, és a dir, un govern
que marqui una línia de progrés a
la societat, de canvi, exactament
tal i com hem exposat durant tota
la campanya electroral».
Més tard va a fegir que la direcció del PCE va contribuir una
mica a què Is UCD es beneficiés
de l'espectre polític. En relació
amb això, va dir; «Durant aquesta
campanya es varen dir coses molt
grosses, potser excessivament
grosses, que, com a resultat global, no han tingut l'èxit que esperava el PCE entre els seus seguidors, però sí el que esperava respecte de la consolidació d'UCD,
com a partit que governa».
Va dir, també, que no havien
volgut contestar ni entrar a l'agresivitat de l'esquerra, «però crec
que és hora —va dir— que el país
s'assabenti que hi havia una
mena de pacte de no agressió excesiva, i un acord econòmic entre
el govern i el PCE per perllongar
el govern Suàrez».

Falipe Gonzélez encara confia en un govern •oclalista

Revolucionaris i
separatistes
En unes declaracions efectuades a l'agència Efe, Manuel Fraga
ha manifestat que «la situació no
ha canviat gens. UCD continua
amb la mateixa gent, continua,
segons la meva opinió, les mateixes debilitats i, sobretot, no té
sinó un escó més, i n'hi falten nou
per a la majoria». I afegeix; «UCD
ha tingut el 3 4 % del 6 7 % dels
vots i, amb això, realment, no hi
ha un mandat per governar».
Més tard, ei líder de CD. va
manifestar que a ell, la paraula
«nacionalista» no li preocupa, el
PSA no em preocupa gems, però,
en canvi, la presència d'elemts
clarament revolucionaris i separatistes, com són obertament Herri
Batasuna i Auskadiko Ezquerra,
em sembla de la més extrema
gravetat. Com també l'aparició de
grups que ja clarament plantegen
la qüestió de la forma d'estat,
com és Esquerra Republicana».

Repercussions a nivell europeu

Les eleccions, a la premsa
BONN.—. A Alemanya el djari
conservador «Frankfurter Allgemeine» diu en els seus titulars de
portada: «Suàrez guanya les eleccions a Espanya* i «Indepéndetistes bascos elegits per al Parlament». L'articulista Robert Held
diu que l'opoaciò socialista i co^munista no permetrà al govern
Suàrez determinar la política exterior «com ho voldrien alguns
europeus i d'EÉ.UU».
El liberal «Suddeutsche Zeitung» opina que «després de les
eleccions. Espanya no serà probablement més fàcil de governar».
El corresponsal a Madrid interpreta els vots del nacionalisme andalús i de l'independentisme basc
com una «radicalització» del procés polític, aUemps que assenyala q u e el g o v e r n haurà de
preparar-se par concedir àmplies
autonomies.

França
El diari conservador «Le Figaró» coincideix plenament amb
«Le monde» en ressaltar «la notable estabilitat» que es desprèn
d e tes eleccions espanyoles, després de les quals l'equlibri de forces polítiques queda exactament
igual». El socialista «Le Matin»
diu que, víctima de la política de
«consens nacional» i de maniobres parlamentàries, el PS perd
vots i escons».
« L ' H u m a n i t é » ^comunista)
anota que les eleccions «no han
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modificat el panorama polític
d'Espanya» i presenta, «després
de les eleccions, els mateixos problemes». Pel que fa a l'esquerrà
«Liberation», l'escrutini demostra
que «la lluita armada no és. en el
país basc, una obra d'aillats, sinó,
l'expressió d'una part notable del
poble».

conservador «The Daily Telegraph», diu que «els espanyols
varen optar per quatre anys més
de reforma moderada, cosa que
representa un cop força amarg
per el jove i dinàmic líder socialista Felipe Gonzélez».

Itàlia

El veterà « 0 Comercio do
Porto» afirma de forma destacada; «Gonzélez i Fraga Iribarne, els
grans derrotats»; i «Comunistes i
nacionalistes bascos reforcen posicions», així com que «ETA anima a prosseguir la lluita armada
en el País Basc». «Eleccions a
Espanya: la Moncloa manté el
mateix llogater» afirma, també a
portada, « 0 Primero de Jainero».
«Jornal de Notícies», el de més
tirada del país, ressalta la «Victòria baldava de la UCD de Suàrez».
Finalment, el comunista « 0 Diàrio» especula amb la versió que
«les eleccions espanyoles revelen
el fracàs del bipartidisme».

El «Corriere delia Serà» assenyala que «la pacífica transició
del despotismes al pluripartidisme» ha estat un prodigi polític del
nostre món. El diari de tendència
socialista «La República» destaca
que «les tàctiques de les eleccions, varqn ésser concebudes i
conduidas amb claredad giscardiana». El diari centrista «II Messagero» afirmava que» la UCD ha
confirmat el seu paper de principal força política», i subratlla que
«l'època dels consens ha acabat». Finalment, L'Unitat assenyala que els veritables resultats
de les eleccions seran les municipals, els resultats de les quals
«assenyalaran la direcció en que
s'haurà de moure el nou govern».

Gran Bretanya
En un editorial titulat «Espanya juga segur», el diari liberal
«The Guardian» afirma que «els
espanyols varen votar decididament a favor de l'estabilitat, i, només moderadament, a favor del
progrés». Tony Allen-Mills, en el
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Portugal

D'&ltres països
Tant la premsa belga com l'holandesa destaquen, en las seves
respectives edicions, el trionf de
la UCD, amb comentaris relacionats amb el País Basc. El mateix
succeeix amb la premsa mexicana. Per la seva part. Is eleccions
espanyoles són tema de primeríssima actualitat a tota la premsa
de Veneçuela.

Guanyadora i
perdedora, la dreta
Els resultats han sortit conforme les previsions, i en elles s'observa que el gran tromfador és el
vot útil que la dreta ha donat a
UCD, i que la gran perdedora ha
estat aquesta mateixa dreta, ha
declarat a «Efe» Federico Silva,
líder de Derecha Democràtica Espafiola. Entre Coalición Denocràtica i Unión Nacional han tingut
només 10 escons, mentre que el
15-J, A.P. en va aconseguir 16.
«Aquesta diferència —va dir— és
Ha demostració més clara que, lamentablement, els de Derecha
Democràtica teníem raó».
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Pel Consell
de Ministres

Analitzats
els resultats
electorals
MADRID. — A dos quarts d'una de la tarda va acabar el Consell
de Ministres celebrat ahir al Palau
de la Moncloa, sota la presidència
d'Adolfo Suàrez. El govern va
analitzar durant la seva reunió, els
resultats de les eleccions legislatives, segons ha comunicat la.Subsecretaria d'Estat per a la Informació. Va durar prop d'una hora.
La referència oficial diu que,
sota la presidència de Suàrez, es
varen reunir tots els ministres a
excepció del titular d'Obres Públiques i Urbanisme, perquè estava
ingressat en una clínica a causa
d'una inflamació de melsa. Rodolf o Martín Villa va informar sobre
el desenvolupament de la jornada
electoral, així com dels seus resultats! A continuació, el govern
va analitzar la distribució provisional dels escons, tant del Congrés
com del Senat, de les altres formacions polítiques.
En un altre ordre de coses, en
acabar el Consell de Ministres, es
va reunir la comissió executiva de
rUCD, presidida també per Suàrez, la qual va acordar començar a
elaborar el nou reglament del
grup parlamentari i nomenar-ne
president provisional a José Pedró Pérez Llorca, que ja ho fou a
l'anterior grup, i del Senat a Cecilio Valverde, elegit per Córdoba.

3er. aniversari de les cinc morts

Vitòria no oblida
VITÒRIA. — A m b un funeral a
la nova catedral de Vitòria varen
començar ahir, els actes de commemoració del tercer aniversari
dels successos que varen costar
la vida a cinc persones, per ferida
de bala, durant els incidents de la
jornada de lluita. Els actes, que
varen començar amb el funeral i
als que assitiren més de sis mil
persones, eren convocats per set
centrals i set partits.
En el funeral es va llegir un comunicat conjunt en el qual es
deia, entre altres coses, que «la fe
del cristià denuncia la injustícia i
l'esclafament, ja que els béns de
la terra han d'estar al servei de
tots». En relació amb aquest acte,
la nota deia que «l'objectiu d'aquesta jornada ha d'ésser la unitat i solidaritat de tots els treballadors».
En acabar es va formar una
manifestació, amb prop de deu
mil persones, encapçala pels familiars dels treballadors morts i
sis corones de flors. A continuació
una gran pancarta relativa a
aquests successos, en la qual es
deia: «Tres de març, la lluita dels
treballadors continua». En un moment determinat, es varen llençar
c r i t s de « p r e s o a k k a l e r a » ,
«menys policia i més jornal» i

d'altres contra el govern, Martín
Villa, i petició de càstig per als
culpables de les cinc morts.

Judici contra presos
bascos
Dimarts vinent, l'Audiència
Nacional celebrarà el primer judici
important contra tres pressumptes membres d'ETA-M, per als
quals el fiscal demana un total de
81 anys de presó major. Els detinguts seran jutjats a les deu del
mati de les acusacions de ser
membres d'ETA-M, i d'haver realitzat diverses actes terroristes.
Els tres presos, tots d'Alaba,
que es troben molt afeblitsa causa de la vaga de fam mantinguda
durant trenta dies, seran traslladats avui des de la presó de Sòria
fins a Carabanchel.

Presos s'autolesionen
23 dels presos que es troben a
la presó de Sòria, pressumptament relacionats amb ETA, es varen lesionar anit, i varen protagonitzar incidents a l'interior del
centre, segons informa l'agència
Efe. Les autolesions es varen fer
després de sopar. Tres dels lesionats es trobaven entre els altres
66 reclusos que es troben en
vaga de fam.

Empresa de serveis
precisa

VENEDOR
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Món
Sense confirmació oficial

puntets
• A M I N . — Les tropes
lleials al President d'Uganda
Idi A m i n Dada varen sufocar
la rebel·lió d'unitats militars
a la ciutat fronterera de Tororo, tot aconseguint la seva
reconquesta, segons indiquen informacions recollides
a Londres. Fonts dels exilats
ugandesos a Tanzània varen
comunicar que el President
Amin va reunir una força
lleial, reforçant els seus soldats amb elements de la policia i oficials de presons,
• V E N E Ç U E L A . — A partir del primer d'abril, Veneçuela augmentarà en 5 2
cèntims de dòlar ei bidó de
petroli, «amb un recàrreg addicional de 1'20 dòlars per
bidó com a prima de mercat
a causa de les actuals circumstàncies», s'anuncia oficialment a Caracas. Ei ministre d'Economia i Mines ha dit
que el govern veneçolà ja ha
notificat als seus clients internacionals les noves íari« Y E I W E W . — E l s combats
entre tropes de Yemen del
Nord i Yemen del Sud d'ahir
coníinuave.T avui per novè
dia consecutiu malgrat i'aturarTisnt del foc, acordat per
ambdós 'oàndols, segons va
informar ahir l'emissora oíiciai da Yemen de! Nord. La
informació de ràdio S-anea,captada a Bagdad, es va produir després que l'agència de
notícies iraquí, en un despatx
anunciat a Sanaa, esmentés
declaracions d'urs portaveu
del Ministsri d'Afers Estrangers tíe Ysmen del Mord, segons ei cus!, ambdós països
cornpiieri
escrupuiosamení
rat'jrament del foc.
® M A T P J M Q M i . —• Un
promig de 18 parelles se separen cada dia davant els tribunals civils, i les Audiències
han hagut de duplicar-se per
atendre un major nombre de
matrimonis fracassats a Itàlia. Més de la meitat dels que
es presenten per sometre's
al procés de separació matrimonial tenen un promig de
25 anys de casats, i ajuntats
durant un promig que va des
de pocs mesos a un parell
d'anys.
• E X I L A T S . — El grup de
sindicalistes argentins a l'exili, a Barcelona, han emès
un comunicat per informar
l'opinió pública espanyola
sobre l'actual situació laboral
i econòmica del seu país, assenyalant que el moviment
obrer es troba en estat d'alerta a causa de la crítica situació econòmica que pateix
Argentina. El comunicat reprodueix diversos paràgraf
d'una carta enviada per la
CNT argentina al general Videla i que fou publicada en el
diari «Clarín» de Buenos A i res.
• CEE. — El Partit Socialista francès estima que l'adhesió d'Espanya al Mercat
Comú ha d'anar acompanyada de Certes «condicions
prèvies». Parlant avui a
Brest, en presència de parlamentaris i directius socialistes, el diputat del PSF Louis
Le Pensee va planteja*, c o m
a condició principal, l'establiment d'«un període íransitori
almenys de deu anys».

Xina podria retirar-se aviat
De moment no ha estat fixada cap data per deturar els combats ni
per la retirada de tropes
P E Q U I N . — La guerra xino-vietnamita podria acabar dintre
de poques hores en cas d a eonfirmar-se la infonnacló raeolUda
per diversos medis d e comunicació, que assenyalen la decisió
Júnesa de deturar els comiíats al V i e t n a m . Segons i'agància j a ponesa Kyodo, la resolució hauria estat presa ahir ai m a t í per Sa
comissió de defensa del Partit Comunista xlnàs i encara no estarien fixades iss dates de la treva ni de ia possible retirada de
tropes.
Malgrat tot, no es coneix encara cap declaració oficia! de Pequín
bi.és probable que es conegui en
las properes hores, segons va manifestar ahir un portanveu del ministeri d'Afers Exteriors xinès.
Tampoc Ràdio Pequín va fer cap
comentari sobre la fi de! conflicte.

Pròxima solució

dicional, ja que, segons eli, va ser
la primera en iniciar l'agressió.
Segons Nho Liem, la pau depèn
de Xina ia que és ella qui ha de
respectar la' sobirania territorial
de Vietnam. Només així, Hanoi
acceptaria negociar, sempre i
quan les condicions no representessin caure en una trampa.

Davant la possibilitat que la
Consuiíades fonts pròximes al guerra continuí, Nho Liem va reministeri esmentat anteriorment, conèixer que els xinesos els povaren manifestar que no era exac- dien portar dificultats, però va esta la informació sobre el detura- mentar també ailò qua tothom ha
ment dels combats, donada ini- • pogut comprovar en els darrers
cialment, però que es creia proba- dies; a mesura que la guerra
ble la solució del conflicte per avança, l'exèrcit vietnamita diriavui a la matinada, migdia pels xi- geix més precisament les seves
nesos. Aquestes declaracions, tropes.
malgrat de ser plenes d'ambigüetats, poden ser interpretades Sityatíé militar
como una clara intenció de detuQuant als combats, sembla
rar la guerra per part de Xina, ja
Gonfirma'-s8 l'axisíència de durs
que, després de !a negativa vietenfròntamenís a! voltant de Lang
namita a negociar, solament PeSoíí, tot i que segons les informaquín està en condicions d'oferir
cions vietnamites encara no ha
«solucions».
estat pressa pels xinesos. Les inDe fet, el càstig anunciat i jus- formacions rebudes des'de Bangtificat contínuament per Xina, ko'k i Japó, no obstant, afirmen
s'ha acomplert amb rnés o menys quB són les forces vietnamites les
grau, ja que la resistència vietr^a- que s'han vist obligades a retirarmila hE estar més forta del que se a les muntanyes pròximes.
molts esperaven. En aquest senEn els altres fronts, augmenten
tit, la conquesta de Lang Son, encara no confirmada del tot, podria ais iridicis d'una distensió, ia qual
ser ei darrer objectiu fixat per Pe- cosa podria apuntar favorablement cap a una confirm.ació da ia
quín per donar una lliçó ais vietintenció xinesa de deturar la guenamites.
rra. Tot i això, !a situació és prou
confusa com per determinar amb
Vistsi^m desconfia
precisió qus la invasió hagi estat
En paraules del vice-ministre frenada. En qualsevol cas, ei que
d'Afers
Exteriors vietnamita, és ben cert, és que les tropes de
Dunh Nho Liem, Vietnam està
Pequín semblen haver deturat el
disposat ,a negociar si Xina retira seu avanç des del passat dia vintles seves tropes de manera incon- i-tres a Cam Duong, M u o n g

L'artiileria «inesa podria emmudir aviat. (Foto Europa Presa)
Juong i Pa Tan, lim.iíant-se des
d'aleshores a mantenir les posicions conquerides.
També a Cao Bang, els enfrontaments semblen haver perdut virulència des de l'esmentada data,
quan l'avanç xinès es va de'iurar a
quinze quilòmetres de ia capital
de la regió. D'altra banda, han estat detectades tropes que es dirigien e£,p a la frontera entre Laos,
Vietnam i Xina, encara que 8Ís darrers enfrontaments daíers de la
setmana passada.

Retirada difícil
Segons observadors polítics de
Hanoi, en cas que Pequín decidís
retirar les seves tropes, l'aplicació
pràctica d'això els podria resultat
molí cara a menys que las vietnamites es mantiguessin allunyats,
cosa molt poc probabis. La dificultat seria principalmente, en e!
front ds Cao Bang, de més de cinquanta quilòmetres de llarg i de

gran facilitat per atrapar-hi les
forces xineses. Als fronts de Lao
Kai i Lang Son no ofereria pràcticament cap problema ja que només són deu quilòmetres a l'interior de Vietnam.

Per la seva banda, i'agència
soviètica Tass. sota el íítoi d'«Lina altra mentida de Pequin» qualifica tíe falsa la notícia que citava
rsegociacions s a c r e t s s a n t r s
URSS, Xina i els EÍJA sobre la situación a Indoxina. Ds la mateixa
manera, l'agència afirma no creure en ia intenció de Xina de
retirar-se del Vietnam, ja que intenta «desesperadament i inútiiment» penetrar més en territori
vietnamita on està essent detinguda per les tropes de Hanoi,
malgrat la gran concentració d'artiiseria que Pequín envia per ressistir els contraatacs.

Un altre «Alluj»

Detingut un vaixell
amb armes per a ispanya
Paris. — Després del cas de
r«Allul» un nou afer de tràfic
d'armes relacionat amb Espanya
va ser descobert al port de Cherbourg en ser detingut un vaixell
xipriota amb destí a un por espanyol qu epodria ser Bilbao.
La història que conta el diari
sobre aquesta detenció pren un
caire misteriós, quasi rocambolesco, a causa de les actituds preses pels responsables de la nau.
El vaixell de càrrega «Diek Ze»,
de matrícula xipriota, va ancorar
davant del port de Barfleur, poques milles a l'oest de Cherbourg
on els mariners varen començar a
repintar la carcassa. El fet que l'operació tingués lloc en alta mar,
cosa mol poc freqüent en aquests
casos, va cridar l'atenció de la tripulació d'un vaixell francès atracat al port.
Mitjançant uns prismàtics varen poder comprovar que el vaixell xipriota canviava el seu nom
pel de «Reefer Trader» i un cop
feta l'operació es va dirigir al port
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de Cherbourg on va iniciar el carregament de caixes.

Carregament d'armes
Denunciat el canvi de nom, les
autoritats policials varen registrar
el vaixell i varen comprovar que
s'acabaven de carregar a les seves bodegues vuitanta tones d'armes i municions comprades, segons «Le Matin» a l'exèrcit francès. Però el registre va descobrir
també que hi havia més caixes
amb tres-centes vint-i-una tones
més d'armes i municions d'origen
italià, concretament de la marina.
Segons el diari francès, les primeres investigacions revelen que
el «Diek Ze» va carregar a Civitavecchia, por situat al nord de Ro^
ma, i anava cap a Cadis per deixar
la càrrega. No obstant, el vaixell
va passar Gibraltar sense deturarse i va anar fins a Barfleur on va
canviar de nom per a carregar les
armes a Cherbourg on va ser detingut.

Quan e* succeeixen les crides dels lidera de la revolució xllta per • retornar a
l'Iran la seva activitat normal, les execucions de personesfldelsal Xa intenten
da ser una mostra del que espera a l'ex-emperador en cas que es concedís la
seva extradició o fos capturat pels homes de l'OLP. Prèviament, però, hauria
de passar por un Judici popular en un estadi al qual hi aaslstlrlen més de vlnt-ndi
persones

PUNT

Economia i Treball
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D i m a r t s , d i m e c r e s i d i j o u s a la v a g a
A Girona pastaran tots

El tèxtil pressiona
pel conveni
C3IRÒNA. — Segons opinions
expressades aquests últims dies
per totes les centrals majoritàries
en el sector del tèxtil, és molt probable, «quasibé segur», segons
elles, que els propers dimarts, di-

Avui oferim:

PíDendes
a Girona
Conjunt Raaidanclal
QUELL
Es situat a la tradicional «La
Rodona» de Girona, conjunt
d'habitatges dotats amb una
à m p l i a zona privada de
1.000 m ' per a jardí i esbarjo.
Caracterfstic)ues:
• 4 dormltorlè
• armaria da parat
' • tala da bany complata amb
pavlmant da tipus gra*
• cambra da bany amb banyarà
• Implla euina-oHIea da 14 m*
amb: '
— inatal.lael6 par a miquina
da rantar.
— inatal.laeió' par a ranta::•':•;•:•)• p l a t a ^' •

•

•
•
•
•
•
•

— armaris da fòrnüca, aita I
baixo*
— eampanf par a bafa
— traapoi da jUpus gras
ampH mai^adòr-astar amb:
—• tarraaaa ariantada al aei
- — lardinara d'obra
calafacçMI amb fiaa-ciutat
portar oiactrònic
antana coi.laetiva: da tó i
F.M.
iuxò* haii d'antrada amb fusta d'0rag6 I granuHta
opció a «péreamant
baixos I sntrssois comorcials
amb amplis accassos par a
vianants i vahicias

Horaris d'informació a l'oficina a
tocar l'ol>ra.
Cada dia da 10 a 13 h. I da I B a
19 h., ilavat dais dimacras.
DImacras da 10 a 14 h.

^RAI
CONSELLERS IMMOBILIARIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA. JAUME I , 60 (GALERIES)
TELS. 2039 66 i 203004 GIRONA

mecres i dijous, els treballadors
d'aquesta branca vagin a la vaga
Recordem que els passats dies
vint i vint-i-u els treballadors de
l o t l'Estat espanyol ja van anar a
la vaga. La incidència que tingué
aquesta vaga a nivell de les comarques gironines, els representants la valoraven entre un seixanta i un setanta per cent. Les
centrals sindicals convocants de
la vaga són CC 0 0 . , UGT, USO i
CSUT.
Es demana en primer lloc un
salari mínim de vuit-centes pessetes i quarenta-dues hores de
treball a la setmana. També es
demanen trenta dies de vacances
que puguin fer-se-«ntre els mesos
de juliol i setembre i no quan
l'empresa ho cregui convenient
per manca de treball. En la plataforma s'inclou la petició de dues
pagues extraordinàries de trenta
dies pagadores els mesos de
maig i setembre i que es facin extensibles també als empleats que
estiguin complint el servei militar.
Es demana que els beneficis siguin del deu per cent del salari i
que es percebin setmanalment.
Uns punts igualment conflictius per a la firma del conveni varen ésser les reivindicacions per al
canvi d'antiguitats i l'increment
d'un vint per cent del sou per als
treballadors que hagin de treballar de. les deu de la nit a les sis de
la matinada.

La posició de
i'empresa
La patronal, per la seva part
s'àssegué a taula a l'hora de la
negociació del conveni tot demanant l'acomiadament lliure, la firma del conveni per dos anys, cosa
que les centrals consideren innegociable a causa de la inflació.
Al mateix temps la patronal
sembla que no està disposada
tampoc a negociar l'acció sindical
dins l'empresa i demana que les
vacances que facin els treballadors tinguin lloc en les èpoques
de menys feina.

Barcelonar Els flequers pararan
BARCELONA. — Els set
mil treballadors de flequers de
Barcelona començaran una
vaga de sis dies a partir del
proper dilluns, segon manifestaren ahir a Efe portaveus de
CC. 0 0 .
En l'última reunió entre els
treballadors i els empresaris
no s'arribà a cap acord, encara
que els representants obrers
van portar una contraoferta
que tampoc no va ésser aceptada per la patronal.
L'atur començarà avui diu-

menge a partir de les deu de la
nit i els treballadors es mantindran en assemblees permanents durant tota la vaga. El
proper dimecres hi haurà una
nova sessió negociadora.
L'anunci de la vaga va motivar que els barcelonins acu^ •
dissin massivament a les fleques per proveir-se d'aquest
producte, i es formaren grans
cues davant dels establiments
venedors de pa.
Algunes d'aquestes cues
arribaven a trenta i quaranta

VENDES
COSTA BRAVA. Casa de pagès restaurada. 2 . 5 0 0 m^ jardí.
Trepat. Creu, 52. Tel.
20 86 39
Àtic per inversió. 2.500.000
ptes. Trepat. Tel. 2 0 8 6 3 9
LLOGUERS
Pis còntric a m b mobiss i
sense. T r e p a t . C r e u , 5 2 .
Tel. 2 0 8 6 3 9
DEMANDES
Llogaríem masia a m b t e rrenys. A m b poc traspàs.
Apartat 3 8 6 . GIRONA
MISSATGES
— Rosa: Demà a les 4. Estació Renfe. J. P.
— Cromos avions d'abans 2 . '
Guerra Mundial. Compro o
canvio. Ref. 0 3
— Segells embarcacions.
Col·leccionista accepta intercanvi. Ref. 0 4
— Compro CAVALL FORT n.°
106 de l'any 1 9 6 7 . Ref.
05
— Els advocats Agustí FIGUERAS, Xavier HORS,
Carles LLORET i Gonçal
VALERO, fan saber als
nostres clients i amics que
hem instal·lat el Taller
d'Advocats al carrer MIGDIA, 16 Tel. 2 0 9 9 71

•

4 dormitaria
manjador-sala d'aatar
cuina-offica
2 banya
cBlafaccIó individual
gaa ciutat
•k situat davant zona varda
k Praus: da 2.300.000 a
2.8S0.0OO
k faciiitata pagamant a l l anya
lliMOBlÉ «HUfLUl»
k Sol tot al dia
k 4 dormitoris
k menjador-aala
d'aatar
k cuina-galeria
k 2 banys
k calefacció individual
Gas ciutat
* Des de 2.8B0.000
pessetes.
Facilitat de pagament

PUBLICITAT
Necessita

LLOGUER

Agent a Olot

k

Condicions econòmiques a
convenir

116 m'

•k
•k
•k
k
"k

EMPRESA DE

[PIKKJMJP)

Estudi àtic

C/. de la Creu
17.000,— ptes.
Despatx 100 m ' al centre
4 0 . 0 0 0 , — ptes.
k Pis 4 domitoris. C / . Ciurana.
17.000 ptes. amb mobles.
k Pis dos dormitoris. C / Creu
18.000 ptes. amb mobles.
k Despatx 60 m^
C.&sa. Eugènia 18.000 ptes.
k

Ref. 0 6

«BRUJULA» DELEGACIÓ GIRONA
José Antonio, 98 - SARRIA DE TER - Tels. 21 81 82

2 1 8 7 39
truqui'ns urgentment si li tia desaparegut el seu
cotxe.
* Servei permanent, feiners i festius.
I.er
Recerca del seu vehicle per equips especialitzats i
mitjans de difusió de BRUJULA.
2.on
En cas de robatori, li deixem un cotxe de franc, durant deu dies, si abans no trobem el seu.
3.er
Servei de grua, gratuït, sempre que calgui.
4.rt
Préstec d'un cotxe durant 5 dies, si abans no reparem el seu.
5.è
Acondicionament i arranjament dels llums gratis, un
cop a l'any.
6.è
Si a un dels nostres abonats li retiren el permís de
conduir, l'empresa li abonarà 10.000 ptes. mensuals
en concepte d'ajuda familiar.
7.è
Vostè pot beneficiar-se d'aquest servei i d'altres per
2 . 5 0 0 ptes. anyals.

COTXES

2.
Tenir menys de 3 5 anys
en el moment de curhplimentar la
sol.licitut i la documentació preci-

Renault 12 TS, GE-9484-G, color blau cel metal·litzat; Citroen 2
CV GE-8242-J, color beig; Simca 1 0 0 0 GLS, GE-4339-F, color
blau; Renault 5, B-3910-CB, color vermell; Chrysler 150, GE1334-K, color vert metal·litzat.

3. Tenir un grau de capacitació que li permeti desenrotllar una
adequada gestió empresarial i
una experiència profesional amb
urí m'HTiJrh de dos anys de feina en
explotació agrària.

MOTOS
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VENDA L
IMMOBLE «ABUDES»

DEMANDES
Empleada per a fer-se càrrec
d'una casa, d'una persona sola, unes dues o tres hores ai
dia, excepte dissabtes i diumenges. 8.000 pessetes al
mes. Telefonar matins de 9 a
11 al 2 1 3 5 0 8 ó 2 1 3 5 12 i
demanar per Maria-Josep.

L'Estat ajuda als
pagesos joves

1. Ser professional de l'agricultura com a empresari, ajuda familiar o obrer agrícola, havent d'acreditarse aquella condició a trevers de la càmara agrària o de la
seva filiació a la seguretat social
agrària.

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avdi. San Frincisc 1 i 2
Tslf. 20 89 62-21151220 85 62

OFERTES
• Busco feina d'administratiu
.. fins al 3 0 de maig
Preferible al matí i per hores. Ref. 0 7
• Grup d'estudiants s'ofereix
a Empreses de Publicitat i
Partits Polítics per treballar
campanya eleccions Municipals. Ref. 0 8

COTXES DESAPAREGUTS

Segons aquesta ordre ministerial, per acoliirse als crèdits i ajudes citades en l'article anterior,
seran condicions indispensables:

El flequers gironins, però,
no aniran a la vaga perquè
aquestes comarques tenen firmat un conveni diferent al de
Barcelona.

Anuncis classificats

Per pal·liar la crisi

M A D R I D . , — Per una ordre del
ministeri d'agricultura publicada
fa pocs dies al Butlletí Oficial del
Estat, es regula la concesió d'aji-,
des per l'incorporació e instalació
de joves pagesos.

metres. Tot això provocà que
les mestresses de casa que
van anar a la compra més tard
es trobessin sense pa a causa
de l'acaparament que les altres havien fet abans. Ahir a l
matí, es veié alguna dona a
Barcelona que anava de la fleca cap a casa seva amb sis o
set kilos de pa.

DERBI 4 9 , n." de bastidor 5 8 0 2 2 6 , color vermell; VESPA 150,
B-8026-G, color blau: MONTESA ENDURO 2 5 0 , B-9324-CW.
S i V E U A L G U N COTXE R O B A T , T R U Q U I ' N S I
EL G R A T I F I C A R E M

OCASIÓ
1^ Pis 3 dormitoris a St. Narcís
1.600.000,— ptes.
•*• Pis 4 dormitoris, C / .
Migdia. 3.150.000
* Pis 4 dormitoris. C / .
Barcelona
1.800.000
* Pis 4 dormitoris,
C/Creu. 4.200.00
k Pis 4 dormitoris
Agda. St. Narcís.
2.700.000

XALETS

ICPROQIUP)

k

A Mas Llonès. 2.700.000,—
ptes.
Amb facilitats de pagament.
k A St. Pere de Llorà
Amb mobles. Totalment
equipat
3.500 m^ de terreny
-A^ A IVIas Ambrós
175 m ' construïts

5.500.000,— ptes.
Facilitats de pagament

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS
Avda. San Francesc 1 I Z
Telf. 20 89 62-21 15 1220 85 62
GIRONA

(PROUWP)

En color
i sobre rode

TOTES LES OFICINES TENEN PREMIS
Números des del dia 26 de febrer al 31 de març.

Cy4i)04 D€ P€N5iONS

"la Caixa"
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Campiona de Espanya

Anna IVÍ.° Molina deixa l'atletisme
Setze anys dedicada a l'esport
Anna Maria Molina, una da las millors atla- fet. L'esdeveniment és, sens dubte, molt imtas gironines da tots als temps, es retira defini- portant, car l'aportació de l'Anna M." Molina a
tivament de la competició esportiva.
l'esport internacional en general, i al gironí en
concret, són dues vessants que caminen direcLa noticià, malgrat no sar del tot nova, surt tament lligades amb l'esdevenidor diari de l'atper primera vegada als mitjans d'informació letisma de competició arreu de l'Estat espanmitjançant l'entrevista que PUNT.DIARI il ha yol.
La campiona s'ha decidit, finalment, a fer pública la seva decisió
d'abandonar l'esport de competició. I per tal d'aclarir tots els aspectes i circumstàncies que envolten^ l'assumpte hem volgut
mantenir amb ella una llarga xe^rrada a la nostra mateixa redacció.
—Bé; de vell antuvi, penso que

algunes velles glòries de l'atletisme provincial.
— Potser ara el més escaient
seria que tu mateixa fessis un petit i necessàriament asèptic resum de la teva dilatada vida al
món de l'atletisme de competició.
—Jo vaig començar als 13
anys, arran de la iniciativa que
em va feria Teresa Saló, que

«L'atlatisma m'ha fet tornar orgullosa».— (Foto: Comajat)

cal preguntar perquè deixes l'atletisme^..
— M i r a , simplement em
sembla que m'ha arribat el
moment de dedicar-me a una
altra mena d'activitat que no
sigui l'esport de competició.
Concretament, penso (|üs ha
arribat el momentde dedicarme a la promoció de nova
gent.
—L'Anna Maria Molina durant
tota la xerrada ha fet ben palesa
la seva forma decisió de deixar
l'esport de competició. El gran delit que sé que té per l'atletisme
m'empeny a fer-li la següent prejgutlliiíJ; jyiai més et tornarem a'
veure en competició atlètica, encara que sigui a les pistes del GE i
EG? , ,
—En principi la meva decisió és plenament ferma, però
això no vol dir que, en un moment donat, pugui retornar a
la competició; per exemple, de
caire provincial, tal i com fan

aleshores era llançadora de
pes. El meu primer entrenador, precisament, va ser en
Joan Saló germà de la Teresa.
Aleshores l'ambient de confiança I germanor que vaig trobar va refermar la meva intenció de dedicar-me a la pràctica
de í'atletisme.
—Vas assolir tromfs de seguida?
—No, què va. Mira, des de
l'any 63, que vaig començarà
fins al 66, en què vaig aconseguir el meu primer triomf important, varen passar tres
anys en què. no vaig aconseguir pràcticament res.
—Alguna vegada vas pensar
que podies arribar a on ets actualment?
—IMo, no, ni Jo mateixa
m'ho hagués pogut imaginar
mai.
•^Quan va aconseguir el teu
primer tromf important?
— V a ser, precisament.
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l'any 1966, arran d'uns campionats de Catalunya que es
varen celebrar a Sant Boi. Jo
vaig participar-hi en la categoria de. penthatlon com a representat del GE i EG. Vaig guanyar i, d'altra banda, vaig quedar a tres punts del rècord espanyol de l'especialitat.
Pel que fa a l'any 1967 vaig
guanyar el Campionat d'Espanya de 80 m. tanques. El
«crono» assolit va ser de 12'4
s.
L'any 69 vaig guanyar el
campionat espanyol de llançament de pes i, d'altra banda,
vaig renovar també el rècord
nacional de llançament de pes
i de penthatlon.
Des de l'any 1966 Ja vaig
ser cridada a la selecció nacional espanyola d'atiatisme. El
primer carhpiqnat internacional en el que vaig pendre part'
es va desenvolupar a~ Portugal. Des d'aleshores fins ara
he estat sempre present a la
selecció nacional, S he millorat
cada any els tres rècords que
abans t'esmentava.
—Tens algun record especial
d'aquelles dades?
—Un de ban present podria
ser l'afer que vàrem viure
l'any 1968 a una ciutat propesa a Berlin; arran de l'entrada
a Txecoslovàquia de les tropes
russes, vàrem haver de fugir a
corre-cuita.
—Una altra circumstància important durant la teva vida esportiva fa referència al greu accident
que tu vas sofrir l'any 1971 a Madrid...
—Si. Mira... Jo vaig anar a
viure a Madrid per tai da millorar al màxim la meva forma
per a uns campionats que hi
havia en perspectiva. Aleshores, durant una sessió d'entrenament, em vaig equivocar
d'espardenyes a l'hora de
córrer. Així, en lloc d'escollir
les espardenyes de claus curts
especials per ai tartà, vaig
agafar els claus llargs de pista
de terra. Em vaig trencar el
nervi clàtic, amb luxació de la
ròtula del genoll. El metge que
em va^pperar em va assegurar
que mai més no podria retornar a la pràctica de l'esport

actiu. Un any i mig després retornava als entrenaments, I el
mateix any 73 vaig guanyar ei
campionat d'Espanya de llançament de pes. L'any 75 començo amb el disc, i guanyo
dos anys seguits els campionats d'Espanya. Vaig retornar
també a la selecció espanyola
d'atletisme, de la que em feren capitana.
—Quin ha estat el darrer esdeveniment atlètic internacional en
el qual has pres part?
—Mira, no fa pas gaire vaig
anar a Alemanya per tal de
pendre part en un campionat
que allà es desenvolupava.
—Ratlles amunt parlàvem de
la teva propera activitat dins el
món de l'atletisme. Parlàrem de la
promoció. Tens idea de com penses realitzar aquesta tasca?
—La veritat és que encara
no ho tinc gaire definit.
—Com creus tu que s'ha de fer
la promoció dels nous valors de
l'atletisme?

—Al meu entendre, cal començar per la base, pràcticament des de l'escola. D'altra
banda pensa que Jo sóc partidària da les escoles esportives
en les quals s'ensenyi tot allò
que a les escoles normals deixen de banda. D'altre banda
em sembla molt important la
promoció dels clubs, car la
competència entre elis fomentaria la superació i la Instal·lació de millores I d'eiemants
tècnics més i més sofisticats.

L'esport no m'ha donat ni cinc
—T'ha representat alguna
mena de benefici o pèrdua econòmica la pràctica de l'atletisme?
—No, ni molt menys. Pensa
que els viatges, com és obvi,
són del tot pagats, i que, d'altra bahda, els atletes tenim
unes dietes per tal de pagar
les despeses que tenim durant
al campionat.
—De vegades hi ha qui parla
de l'atletisme femení com una
pràctica esportiva masculinitzadora. Què hi pots dir?
—L'atletisme és tan complet que, pràcticament, hi ha
una prova pera cada persona.
Així doncs una persona pel fet
de practicar al llançament de
pes no té, necessàriament,
perquè pendre una complexió
masculina. Jo,~ per exemple,
una vagada que em vaig trobar davant la subcamplona
mundial de l'especialitat vaig
quedar francament astorada
en veure la seva figura. Ei que
passa és que com que a Espanya el nivell és tan baix no
és massa difícil ser la millor.

Una campiona a punt... da plegar. — (Foto: Comalat)

Una decisió vella
malgrat t o t
—Aquest cap de setmana es
disputa a Oviedo el campionat
d'Espànya d'Atletisme en pista
coberta. Tu seràs, sens dubte, la
gran absent. Aquest decisió ha
estat presa sobtadament, o ja fa
algun temps que la vas pendre?
—Malgrat que fins avui cap
mitjà d'informació no haguéa
dit. Ja fa tres mesos que vaigenviar una carta al president
de la Federació, en la qual li
feia palès el meu desig de deixar l'atletisme. Penso que no
vaig dir-ho a qui ho havia de
dir, i prou. Francament, encara no sé com vosaltres no heu
pogut saber.
— N o hagués estat millor cloure la teva brillant carrera esportiva
amb una participació en un campionat nacional?
—Bé, de fet Ja va ser així,
puix que pràcticament vaig
deixar l'atletisme de competició després del darrer campionat espanyol.
—I arribem a la darrera pregunta. No hi ha dubte que tuhas
assolit pràcticament totes les fites
més importants que es poden
aconseguir èn l'atletisme. D'alguna manera, això t'ha fet agafar orgull? En una paraula, et consideres superior als altres?
—SI, sense cap mena da
dubtes, sóc orgullosa. A mida
que vas aconseguint triomfa
et pugen els fums al cap, és
una cosa ben humanaAnna Maria Molina, la millor
atleta gironina, deixa là competició. Les dues hores d'e'ntrenament diari, i la seva clàssica manera d'entendre l'esport s'allunyen per sempre. Malgrat tot,
queda el model i l'exemple per a
les generacions futures

Ramon Rovira
Jaume Sampe
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Josep M.* Fauró
El Figueres rep avui l'històric Europa

AVUI

hi haurà futbol

Abete, però, no trepitjarà la gespa
Arran de i'acord que es va
prendre a la Federació Espanyola
de Futbol, i que en el qual s'asegurava que avui diumenge se havien de celebrar normalment tots
els partits previstos en el calendari de la jornada, els jugadors de
fotbol afilats a l'Associació de
Futbolistes Espanyols, han afirm a t que- la vaga es manté i que
començarà a les 12 de la nit del
dissabte i es mantindrà fins avui
diumenge a les 12 de la nit,
La importància de l'afer t é pel
futbol en generaKi pel Girona en
concret és molt important i cal tenir present que la manca de partits de Primera i Segona Divisió
representà una gran pèdua econòmica tant pels clubs com per
les travesses.
D'altra banda i pel que fa a Gironra, cal fer especial esment del
partit que avui diumenge hiavia
d'enfi-entar els equips del Nàstic
de Tarragona amb el de la nostra
ciutat. La classificació que actualment ocupa al Nàstic a la taula de
Segona Divisió «B» asegurava
una gran afluència de públic tan
de Girona i comarques com de la
capital del Tarragonès
En
aquest moment PUNT DIARI, pot
assegurar que malgrat els entrebancs surgits,a darrera hora avui
diumenge hi haurà futbol a l'Estad i del Girona.
Per t a l de aclarir la situació ac-"
tüal i d'esbrinar !a problemàtica
que actualment angoixa el futbol
nacional, ens h e m possat en contacte a m b - e l senyor Fauró que
ens explica la postura particular
de la Junta Directiva del Girona
en concret, i la seva visió particular die la situació.
—Senyor Fauró hi ha futbol
avui a l'Estadi o no?.
—Rotundament et puc assegurar que sí. Encara que hagin de
jugar ela futbolistes del nostre
equip juvenil avui hi haurà partit
Nàstic-Girona.
—Quina jugadors està previst
que vinguin a jogar?
— B é en aquest moment no
m'atreveixo, a parlar de noms en
concret ja que en principi tots esta^Tcitats com sempre perquè a l'hora habitual siguin presents al
camp.
—L'Abete també?
— N o l'Ahete ja e m va assegurar que no vindria. Es l'únic que
d'una manera definitiva ha afirmat la seva absència en él partit
de d'avui.
—Es previsible que hi hagi alguma m e n a , d e represàlia sobre
aquests iugadors, a causa de la
seva actitud?
— N o , no ni molt menys. L'Abetaés un home molt competent,
ple de responsabilitat, tant a nivell
professional c o m a nivell particular. La seva responsabilitat ha
quedat ben palesa precisament
d'aquest afer que ara comentem.
—Pel que fa a la resta de jugadors de la plantilla, hi haurà alguna mena de reprïesàlia a nivell de
la Junta Directiva?
—Np^, en principi nosaltres no
tenim previst prendre cap mena
de mesura represiva. Si, per la
seva banda, ets estaments federatius en prenen és una altra qüestió;

Sancions als
futbolistes
Diem, també, que segons fan
pales alguns mitjans informatius,
iea sancions aplicades als futbo-
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listes que avui diumenge no es
presentin a disputar als seus respectius partits poden anar des de
la retenció del vint-i-cinc per cent
del seu salari, fins a la rescissió
incondicional del contracte, malgrat que això darrer és força improbable. Cal assenyalar, d'altra
banda, que els àrbitres es desplaçaran n o r m a l m e n t a t o t s els
camps de joc que, de vell antuvi,
ja tenien previstos.

Absté, tan ferm al camp
com a la AFE. (Foto: Deaalt)

—Senyor Fauró, a nivell econòmic les pèrdues, cas de no
celebrar-se els partits previstos,
serien molt importants?
— M i r a . no fa gaires dies que
vaig parlar amb el senyor Dalmau,
que és president del Nàstic de Tarragona, i ell ja em va dir aleshores, que estava previst el desplaçament de seguidors del Nàstic.
Això sol ja hagués representat
uns guanys econòmics apropats a
les se-centes mil pesstes. En total
la xifra que recaudariem es podria
acostar al milió de pessetes. Per a
un club c o m el Girona C. de F., això és una bona entrada.
—Pel que fa al Nàstic de Tarragona, en té alguna de notícia
sobre si vindrà el seu primer equip
o hauran de disposar dels juvenils?
—-En aquest moment, les me-"
ves notícies són força confuses,
però et puc assegurar que el Nàstic igual que el Girona, avui serà
present a l'estadi per tal de jugar
el partit previst en el calendari.
—Parlan una mica també de
les postures: iNo li sembla que la
postura presa per la Federació és
una mica massa dura?
—La meva opinió personal sobre aquest assumpte és basa en
l'existència d'un calendari establert, i l'obligació que la Federació
ha imposat de seguir-lo, passi el
que passi, i sigui com sigui. Això^
fa que calgui preveure possibles
actituds de jugadors favorables a
la v a g a , i q u e , per t a l de
solventar-les. s'hagut de recórrer
a d'altres jugadors que tinguem
més a ma i, en aquesta ocasió,
són ets juvenils.
— t la seva opinió personal sobre la vaga, qi na és?
— A l meu entendre no és pot
ser gaire radical car totes les postures són absolutament respectables. Jo, normalment, procuro
mirar-me el futbol des de la pers^
pectiva del jugador, allunyat de là
visió del directiu. Aleshores, jo
entenc i comprenc que els jugadors de Segona i Tercera Divisió
protestin per la seva situació i per
el pocs diners que, per exemple,
cobren. El que jo no entenc ja
amb tanta facilitat és" la protesta

dels jugadors de Primera Divisió,
puix cal tenir present que els seus
ingressos són importants.

Cas Amador
Aprofitant la avinentesa de la
nostra xerrada, no vull deixar passar l'oportunitat sense parlar una
mica del cas Amador.
—L'actitud d'eh Amador em va sorprendre molt, car jo pensavatehir una
plantilla totalment d'acord amb la
meva gestió.
Apart d'en Amador, en Pérez,
en Roselló, i Avelino, i en Carbonell, tampoc han cobrat la primera part de la seva fitxa, però això
ja va quedar ben aclarit en una
conversa que ells i jo vàrem tenir
fa força de dies. Aquesta postura
venia provocada per les informacions que jo habia rebut d'altres
directius i segons les quals
aquests jugadors s'havien inhibit
del joc en alguns partits disputats
fa algunes setmanes. Aleshores,
els vaig dir que si no volien rendir
al cent per cent, ja podien demanar la baixa, que se'ls donaria
d'immediat. Cap es va pronunciar
aleshores, i per això m'ha sorprès,
encara més l'actitud d'en Amador.
—Quina és la situació, en
aquest moment, d'en Amador?
—Actualment, es troba separat de t'eqúip, i està à l'expectativa de la reunió que la propera setmana cetebraràla Junta Directiva
del Girona.

J . Sampé
R. Rovira

Bach: «DB no guanyar,
podrien haver-hi canvis
M o l t enfadat està l'afeccionat flguererïc a m b l'equip local; si al dia d e l'empat contra el M a l g r a t — a c a m p prop i — , ja as c o m e n t a v e n moltes i diverses coses, a r a , i després del ridícul de La Cava, el soci està que es crema. Per
altra banda, preocupa als de la « U n i ó » la visita de l'Europa,' sense cap dubte un equip capacitat per puntuar a
qualsevol c a m p de la divisió.
lents. Té molèsties a la cama
dreta des de fa ja moltes jornades i, sembla ésser que la
recuperació no ha estat, en e(
seu temps, total; és per això
que, fins a dafrera hora, no és
pot afirmar la seva sortida en
l'equip inicial.

Aquell 1 -4 AL
Camp del Reus
t, una prova que avala tot
això, és aquell famós triomf
dels graciens al campo del
Reus, una autèntica fortaleza
inexpugnable per a tot equip, i
a més a més, per un resultat
tan contundent com fou aquell
1-4 (S'ha de tenir també en
comte que, en el partit de la
primera vOlta, el Reus homilia
a comicili els europeistes en
fer-los encaixar un fort resultat
advers de zero a zero a tres).

È| president,
preocupat
«Es un partit difícil, però, sigui com sigui, l'hem de guanyar. De no ésser així, la setmana propera podria ésser un batibull de novetats...».
Lògicament, a la pregunta
de quines serien aquestes novetats, el senyor Bach respongué amb uns moments de silenci, pertot seguit, afegir:
«No t'ho puc dir, tan sols
apunta això: si no es guanya a
l'Europa, hi hauran sorpresses,
car, el volem jo i la junta que
presideixo, és que l'equip vagi
a més».
Es molt clar; al Figueres, hi
ha malestar, i l'Europa, és un
equip que, lluny d'ésser un caramel, serà un difícil adversari.
Un cop més, que guany el millor, i que, aquest cop, que sigui el Figueres. ^
._ ,,;^

Probables alineacions
Per part dels visitants,
apuntem la següent alineació:
Aroca; Rodri, Curta, Morgades; Balseral Rengel; Pérez;
Cabedo, Javi, Rivera, Sagrera i
Gallardo.
Pels d'en Pinto: Silva, Marcos, Semis, Juanjo, Bartolomé; Busquets, Cros, Duran;
Echegoyen, Veletai Pagès.
A la banqueta local hi seran
els jugadors Pérez (Porter suplent), Munoz, Darné, Bussó i
Bolanos.

Cross, DubtDubte
El sempre eufòric cros està
passant per uns moments do-

Xavier Dunjó

Malgrat la lesió d'en Duran

2h

Optimisme a l'Olot
No s'esperen sorpreses pel que
fa al partit que avui diumenge han
de disputar, a l'estadi municipal
d'Olot, a partir de dos quarts de
cinc de la tarda, si bé la posició
que ocupa en aquests moments
l'equip de La Cava a la taula classificatòria, el cinquè lloc, amb 2 6
punts, sense cap negatiu i a la vegada sense positius, és a dir, amb
dos punts més que els olotins.
Malgrat tot, pot infondre un
respecte que, per altra part, s'ha
de tenir a tot rival. De totes maneres l'ambient que es respira en
els mitjans futbolístics apropats al
club local indica un clar optimisme de cara a aquest partit amb la
Cava, un conjunt que en les seves
sortides basa, com se sol fer sempre el seu joc en un «súper cerroJo». Cal dir, d'altra banda, que
aquesta circunstància es difícilment superable, però ta| cOm
diem, aquest optimisme confia,
precisament en poder superar la
barrera defensiva que tindran a
punt els de Tarragona. Els de la
Cava, diumenge darrer varen engaltar un rotund queatre a un a
l'equip del Figueres, resultat que
no ens ha d'espantar, conegut el
joc ben poc positiu dels empordanesos en els seus desplaçaments.
Per altra part, 6 1 3 - 2 pel que va
perdre l'Olot al camp del Malgrat,
era completament esperat, per les
condicions del terreny, i el joc
dels del Maresme.
El que pot ser un problema a I'-
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L'equip oloti amb la moral ban alta (Foto Pare Lladó)

hora de la veritat és la baixa quasi
segura d'en Duran, un home al
mig del camp. que, tal i com varen fer palès, en el seu dia es va
lesionar arran del partit disputat
la setmana passada.
Amb aquesta baixa, pràcticament segura, ens atrevim a donar
un onze que pot ser el següent:
Pel que fa a la porteria jugaran

en Delfín, o en Atienza, suposant
que ja estigui recuperat.
A la defensa, en Rodri, Molas,
Melero, Pla. Al mig del camp s'alinearan en Gratacòs, en Alex i en
Box. A la línea davantera jugaran
Picart, Manolo i Masferrer.
En síntesi, ambient de confiança a la capital de la Garrotxa, tant
a dins l'equip com a l'afició.

ADMINISTRACIÓ Joaquim Vayre da. 65 baixos
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Futbol Juvenil

Darrera jornada de la Lliga Nacional
Avui'diumenge es desenrotllarà la darrera jornada del campionat Nacional de Futbol Juven.l.
Cal dir que avui per avui el Barcelona Atl, i,l'Espanyol ja s'han
proclamat campió i subcampió
respectivament, d'aquesta competició. Aixt doncs la jornada d'avui es pot dir que és de pur tràmit
perquè d'altre banda cal assenyalar que ets darrers llocs també ja
són decidits sense cap mena de
possibilitats de canviar el desenrrotllament final de la competició.
Pel que fa als«quips gironins
cal dir que la Salle s'acomiadarà
del campionat rebent a l'estadi de
la Joventut la visita del Damm.
Per la seva banda el Girona
C.F. rep la visita d'un rival ben perillós, el Martinenc. El partit es

disputarà a partir de les 11 '30 del
matí d'avui diumenge.
Diem també que el Martinenc
engaltà quatre gols als de Girona
en el partit d'anada i per tant cal
pensar que malgrat la poca trascendència de l'esdeveniment els
nois gironins voldran treure's el
mal gust de boca que la golejada
els va deixar.
Cal parlar també.una mica del
Campionat de Catalunya pel que
fa a la Primera Divisió Juvenil. Els
partits previstos són els següents:
Poble Nou-Sarrià
Barceloríeta-Poble Sec
Granollers-Montbau
Sant Andreu-Calella
Júpiter-Sabadell
Figueres-Montcada
Salt-O.A.R. Vic

Hoquei
Partit molt difícil pel Ripoll

Ei G.E. i E.G. a puntuar
Avui diumege es disputarà la
22 jornada del campionat Nacional de Primera Divisió (Grup Segon).
El partits previstos són els següents:
Lisía Azul - Cheiw
Alberic-G.E. i E.G.
Cornellà - Tordera
. Igualada - Taradell
Espaf^ol - Alcodiam
Ruan - Sícoris
Ripoll - Piera
i ,Pel que fa als equips gironins
cal dir que el G.E. i E.G. viatja a la
ciutat d'Alberic on s'enfrontarà
amb l'Albenic-Metalisa. Partit
molt difícil per als grupistes però
que, malgrat, tot és previsible que
s'assoleixi algun punt.
El senyor Canet serà l'àrbitre
del partit Val a dir que és un àrbitre del col.legi barceloní.

Pel que fa al Ripoll cal dir que
rep la visita del sempre difícil
equip de la Piera. Actualment,
aquest equip ocupa el segon lloc
a la taula classificatòria, per això
es preveu que et Ripoll tingui força dificultats per frenar els subííders del segon grup de la Lliga
Nacional de Primera Divisió de
Hockey.
Pel que fa al darrer dels equips
gironins que participen en aquest
torneig, cal dir que el Tordera ha
de guanyar sense gaires dificultats a 1a pista del Cornellà com a
líder, car les seves aspiracions de
cloure aquest campionat així ho
exigeixen.

cJ^

àrbitres
Canaleta xiularà a Segona
Santos Blàzquez i Aparicio a Tercera
I I DIVISIÓ «B»
Oscà-Sestao, Canaleta (Masferrer i Casuquero)

Banyoles-Bufalà, Virado
Palafolls-Guíxols, Gonzàlez

SEGONA
REGIONAL

lli DIVISIÓ
Figueres-Europa, Santos Blàzquez (Estudillo i Guilabert)"^
Masnou-Villareial, Aparicio
(Madrid i Bautista)
'

PRIMERA
REGIONAL
Blanes-Arbúcies, Cornellà
Palamós-Torelló, López Plaza
Pontenc-Mataró, Torró

Llançà-Sils, Màrquez
La Cellera-Salt, Vegas
Perelada-Castellfollit, López
Vilobí-Tordera, Verges
Farners-Besalú, Estudillo
Montagut-Sant Hilari, Massaguer
Hostalric-Palafruguell
Cassà-Amer, Lucas Fernàndez
Bescanó-Anglès, Martin
Vidreres-L'Escala, Bonmatí

Barcelona «B»-Lliçà de Munt.
Pel que fa als equips de les
nostres contrades cal dir que el
Salt rep la visita de i'O.A.R. de
Vic, equip difícil, al que caldrà
guanyar si et quadre saltenc no
vol passar problemes de cara a la
classificació fínal.
Pel que fa al Figueres cal dir
que rep la visita del Montcada,
conjunt no gaire ben classificat i
al que ha de guanyar sense gaires,
problemes.

CAMPIONAT
PROVINCIAL
JUVENIL
Grup Preferent
Bisbalenc-Rosas
Lloret-La Salle F.
Blanes-Olot
Sant Roc-Doble Set
Breda-Farners
' Arbúcies-Palamós
Guíxoís-At. Olot
Palafruguell-Banyoles
Grup «A»
Besalú-Sant Pere Màrtir
Les Planes-Amer
Les Preses-Batet
Anglès-La Canya
La Cellera-Bescanó
Santjoanenc-Bonmatí.
Darrera jornada pel que fa a.
aquest grup i un líder ja assegurat, el Bonmatí.

GUIA

Grupo «B»

Vilarroja-Hostalric
Sabat-Sant Gregori
Montessori-Pontenc
Tordera-Sils

Vilablareix-Quart
Cervià-Caldes
Pals-Salt
Riudellots-Cassà
Calonge-Flaçà
Aro-Vilartaguès.

Grup «D»
Campmany-Gualta
Verges-La Jonquera
Torroella-Esplais
Port Bou-l'Armentera
Sant Pere-Vilabertran

Grup «C»
Tossa-Sant Hilari
Vidreres-Coma-Cros

Automobilisme

J.P. Jabouille a la «pole
position» de Kyalami
Per primera vegada en tota la
història de la Fórmula-1, un pilot
francès, en Jean PIERRE Jabouille, prendrà la sortida a un Gran
Premi en la millor posició en ha
ver assolit el millor temps en les
proves classificatòries del Gran
Premi de Formula 1.
Cal dir que el pilot francès no
va millorar el temps que havia assolit el propassat dijous, però
malgrat tot això no l'impedeix de
sortir en el millor lloc de la griella ,
de sortida.
Junt amb al pilot francès i amb
el recolzament de tota, l'afició
sud-africana s'alinearà en Jodi
Scheckter, que amb el seu nou
Ferrari pot donar molta guerra al

fms ara líder imbatut del campionat del món de Fórmula 1.
Cal dir d'altra banda, que Guilles Villenouve taníbé amb Ferrari
comparteix la segona línia de sortida amb l'austríac Niki Lauda.
Així doncs amb la presència de
dos Ferraris pràcticament en els
millors llocs de la sortida, tot fa
pensar que Jabouille tindrà grans
dificultats per revalidar les darreres victòries que amb tanta facilitat ha assolit en les darreres curses.
El circuit de Kyalami amb els
seus 4.104 metres afavoreix molt
el sistema de turbocompressió
amb què van equipats els cotxes
de la Renault

DE LA CgROMA VELLA
Establiments subscrits a aquest Diari

Botigueta de
la Cort Reial
C / . de la Cort
Reial, 3
Teiàfon 20 71 00

Lampisteria
Casellas

PEACOCK

Aigua
Gas
Electricitat

Plaça dal VI, 4
Tfliífon 20 38 26

c/. Ballesteries, 32
Telèfon 21 23 18

Girona

Girona

Novetats
Paquita

Fotos
S. Martí

c/. Ballesteries. 48
Teiàfon 20 12 20

Girona

PERFILS
Fotografia -Discos
c/. Ciutadans, 18
Telèfon 20 58 45

Girona

Girona

f

C/. de la
Cort Reial, 23
Telèfon 20 22 39

Fabra

Plaça del Vi, 9
Telèfon 20 24 95

Girona

Girona

Calçats

Rellotgeria

/ -

GUBAU

Carnisseria
Carles Fortià
c/. Ballesteries, 47
Telèfon 21 83 58

c/. Argenteria, 6
Telèfon 20 36 33

Girona

Girona

VIATGES

JdtL.

Sastreria
Confeccions
DISSABTE - 3 d * març del 1979

PEREQRINACIO DIOCESANA A ROMA
BEATIFICACIÓ PARE COLL 0. P. 29 abril 1979
Viatges organitzats en avió. autocar. Preus a l'abast de tothom, places limitades
Informació i inscripcions
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ROSA

Boutique
SICORIS

c/.Ciutadans, 22
Telèfon 20 12 66

e/. de la
Cort Reial, 2
Telèfon 20 03 21

Girona

Girona

/

TUROIM
LLISTES
de NOCES
c/. Mercaders, 6
Telèfon 20 18 36

Girona
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ds 1 9 7 9
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INEMA

BANYOLES
Cinema IVIercantil: «Hindeburg» i
«Emptecen la revoluclón sin mi»
Cinema Mercantil: Nit «Salón
Kitty» \ «El bsngador gustlciaro y
su pastelers madre»

++

'-'í

t

•

> ••' í * . '
d-

-I ^

•

$

4. .^'àíiD'^Mit

^1 ?

BLANES
Cinema Bahia: «F.I.S.T., sfmboio
de fuerza» i «Doctora en saxó», a
les 21.30 H.
Cinema Maryan: «F.I.S.T., símbolo de fuerza» \ «Doctora en aexo», a ies 15 H.
les 15 h.
Cinema Bafiía: « M e Arthur, el
general rebelde», a les 1 5 h.
CADAQUÉS
Cinema Art i Joia: «Tres dia* de
noviembre» i «Cinco semanas en
globo», 3 les 17 h.
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Encara avui, als naonazia s'aaforcan par racordar-noa al paaaat

Sèrie de televisió

«Holocausto»: record sagnant

FIGUERES
Cinema .Juncària: «El aaxo que viene» i «Encadenada», contínua des
de les 1 6 h.
Cinema Jardí: «La escopeta nacional» i «Fuerza de vigilància»,
contínua des de les 16 h.
Cinema Savoy: «Doncelio y
amanta», contínua d'es de les 16 h.
Cinema Las Vegas: «Corrupción
da una familia» i «Escuela de airenas», contínua des de les 16 h.
Cinema Edison: «New York, aAo
2002» i «Los pecados de un ardiente varón», contínua des dè les
16 h. •

GIRONA
Cinema Modern: «Estado de SiEls propars dies, els telespectadors austríacs podran veure lefòniques i cartes que provoqui tio»
' Cinema Albéniz: «El enjambre» i
la sèrie nord-americana d e televisió titulada « H o l o c a u s t o » . El aquesta emissió.
seu director és M a r v i n Chomsky. d'origen polonès.
En coincidència amb l'emissió «Tarzén»
Cinema Gran Via: «Ei desafio del
Aquesta pel·lícula suposa un perquè considerava que faltaven d'«Holocausto» ha aparegut a
búfalo bianco» i «20.000 laguas
Àustria
el
llibre
d'Herbert
Rosenrecord desagradable per als ciutamolts de punts d'autenticitat.
de viaje submarino»
kranz «Els jueus a Àustria», que
dans d'aquest país, ja que molts
Cinema Coliseum Imperial: «ÀfriEls ciutadans austríacs no han
d'ells sofriren l'experiència del III posat-cap tipus de dificultat al ro- conté molt material d'arxiu. Enca- ca ama» i «Aeromozas apasionaReich. Dels vestits d'aquesta pel.- datge de l'equip nord-americà, en ra que les xifres i els fets no t e - das»
nen, per ells mateixos, un gran
Cinema Catalunya I: «El cialo
lícula en tingué cura Edith Almoscontraposició a l'agressió de què
efecte
persuasiu com la pel·lícula, puede esperar»
lino; de família jueva, amb la con- foren víctimes a Alemanya.
Cinema Catalunya II: «Fuga suïel llibre de Rosenkranz qüestiona
dició que aquest film fos una obr?
La televisió d'aquest país prencida»
la
versió
que
a
Àustria
no
hi
havia
de tema històric però seriosa. A drà mesures de seguretat espepesar d'acomplir-se aquesta con- cials, per prevenir qualsevol racisme, i que tot el mal va venir
dició, va decidir de retirar la col.- atemptat, i pensen portar una es- d'Alemanya.
iaboració, després de tres mesos tadística de totes les trucades teEl llibre descriu a fons la situació de la població jueva a Àustria,
des del temps de la monarquia, i
els motius d'un antisemitisme típicament austríac, i diferent del
• TELEVISIÓ
racisme nazi.

Cinema Orient: «La viuda andeluza»
Cinema Ultònia: «Los ajecutoras» i «Chica ain barreras»
LLAGOSTERA
Cinema Llagosterenc: «Orca, la
ballena aseaina» I «Elemental, Dr.
Freud...», des de ies 17 h.
OLOT
Cinema Colón: «Esposamanta» i
«La juez y su eròtica hermana»
Cinema Teatre Principal: «Vaientino» i «Keoma»
Cinema Ideal: «La venganza de la
pantera rosa» i «Por la senda mós
dura»
Cinema Gridó: «Lava story de una
adolescenta» i «Loca avasiónn
Cinema Núria: «Oelicias holandesas»
,:^,,•,,.,.,.,·.^:
PALAIVIOS
Cinema Arinco: «El hombra que
decidia ia muerte» i «interioras»
PUIGCERDÀ
Cinema Plaça: «Buscando al Sr.
Goodbar» i «La oscura historia da
la prima IMontse». Sessió de tarda
SANTA COLOIVIA DE FARNERS
Cinema Catalunya: «Locos al volanta» i «Galàctica, al Univarso en
guerra», contínua des de les 16 h.
Cinema Fèmina: «Locos al volante» i «Galàctica, el Universo an
guerra», de les 16 h. a les 21.30 h. i
«Dacamarón prohibido», a les 22

TíEATRE
GIRONA
Al teatre Municipal, representació
de ANTAVIANA, sobre contes de
Pere Calders, per la companyia
Dagoll-Dagom. La sessió comença a
les 19 h. És un acte promogut per l'Obra cultural de la Caixa de Pensions.

TíELEVISIO

A la Viena del 1923. un 10,8%
de la població era jueva, i constituïa una minoria molt activa en el
comerç, les finances, i la vida intel·lectual.

Ela Juaua foran maaaacrata da forma maaalva

09.15, Obertura
09.30, «Hablamos».
10.00, «El dia del Senor».
I 10.45, Concert.
L'obra de Rosenkranz testimo11.45, «Gente joven»
nia que el pecat més freqüent
12.30, «Sobre el terreno».
d'Austria era l'interès i la descon14.00, «Siete días».
sideració que manifestava pels
15.00, Notícies del diumenge.
jueus i altres grups de la població
15.30, «Fantàstico».
perseguits pel nazisme. Aquest
19.00, «625 líneas».
22.00, Notícies del diumenge.
autor manifesta que les autoritats
22.30, «Grandes relatos»: «Raíi les organitzacions internacionals
ces».
podien havèr-ne salvat molts que
23.30, «300 millones».
podien haver emigrat si els ha00.30, Ultimes notícies
guessin donat tota l'ajuda possi«Buenas Noches».
ble i necessària.

Grup DAQOLL-DAQOM presenta a GIRONA

Emet: O.iVl.: 1.134 Kc.
F.M.: 89,4 iVIgc.

Sobra contes de Pere Calders

TEATRE MUNICIPAL
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.

PREUS POPULARS
Amb la col·laboració de l'Excm. Ajuntament

C>4IX/4 De P€NSiONS

+
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"líiCíii^íi"
de
i Balears
• *taialunja
• ^^/ClmVmCS

Segona Cadena
15.00, Obertura
15,30, «Curro Jiménez»: «El prisionero de Arços».
16.30, «Destino Amèrica»: «Ciudad de anchas espaldas».
17.30, «Las calles de San Francisco»: «El collar canino».
18.30, Panorama musical.
19.00, Concert.
20.00, «Filmoteca TV»: «Billy el
defensor».
22.00, «La danza».
22.30, «A fondo».
«Buenas Noches».

•

TELEVISIÓ
CATALANA
11.20, Terra d'escudella (repetició)

RADIO

Ràdio Popular
de Figueres

ANTAVIANA

13ELAC AIXA
DECULTURAL
PENSIONS PER ALA VELLESA ID-ESTALVIS
OBRA

ESPANYOLA
Primera Cadena

8,30 Obertura, lectura bíblica
9,15,Plaça Major
10,00 Santa misa
10,45 Diumenge es festa
11,45 El programa de SEAT
13,30 Hora exacta, noticiari local i
cartellera
14.00 Discos sol.ücitats
15.00 Musical diumenge
17,00 Conexió amb Ràdio Juventud
19.00 Ballables
20,45 Informació Unió Sportiva Figueres
21,00 Hora exacta, noticiari local
21,30 Mundo negro
22,30 (Aprox.) Cloenda

Ràdio Olot

8.00
9,00
10,00
10.05
11,00
11.05
12,02
12,05
13,00
13,05
13,30
15,00
16,00
16,05
1 7,00
19,00
20,30
21,00
21,30
23,00

Sintonia i salutació
Santa missa
Butlletí RTVE
Temps passat, notícia d'avu
Butlletí RTVE
Esports-79
Butlletí RTVE
La sardana de l'any
Butlletí RTVE
- - ^-.
A ritme de festa!
Panorama
Viatgem...!
Butlletí RTVE
Viatgem...!
L'esport
Butlletí RTVE
Panorama
Tercera División Nacional
La música
Fi d'emissions

PUNT

Espectacles

4 de març
de 1979

i n
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Chariaa Bronaon, l'homa fort da la pal.Houta

Una •sc·na d*.«20.000 lègua* da vlaja aubmarino»

Les estrenes de la setmana
A part de les estrenes de la
setmana ja comentades com
«El cielo puede esperar» de
Warren Beatty, I «Estado de sltio» de Costa Gravas. la setmana cinematogràfica ens ha ofert
l'estrena de dues grans super^
produccions americanes: «El
enjambre» i «El desafío del búfalo blanco».
«El enjambre» segueix la línia del gènere catastròfic, des-

prés dels èxits precedents del
«Coloso en llamas» o «Inundación». Aquesta pel·lícula conté
molts elements de ciènciaficció: un eixam de ferotges i verinoses abelles intenta arrasar
els EE.UU., impedint-ho, a darrera hora, el científic de torn.
L'encarregat de portar ^ la pantalla aquesta història és el' famós realitzador de «Viaje al fondo del mar», per tant el potenr
cial espectador ja sap a que

Barcelona

CRITICA
Teatre
«Antavlana», un espectacle
estimulador i imaginatiu
«...no voldria ésser vietima
de reflexions massa tardanes.»
(Calders)
El muntatge que el grup
Dagoll-Dagom ha creat a partir dels contes de Pere Calders
és l'espectacle més estimulador i més imaginatiu que he
vist des de fa molí de temps.
Es una explosió de bellesa, de
bogeria. D'aquella bogeria que
tots portem a dins però que,
malauradament, autoreprimini. Antaviana és entre la
realitat i . el sommi, però fa
possible que aquests dos termes es donin la maneta durant
dues hores, més les que duri la
«ressaca» que provoca. El
I grup ha fet un treball extraordinari de recreació del món de
Calders.
No estem acostumats que
uns professionals treballin
amb l'entusiasme que DagollDagom ho fa, entusiasme més
propi dels amateurso d'aquell
vailet que per primera vegada
«parla» en els Pastorets. La
qualitat, del contes, els doria
una seguretat que es converteix en pedra de toc de l'espectacle, aquesta sensació
d'estar absolutament convençuts que allò que fan és fonamental.

sobretot, en l'espontaneitat,
cosa que fa que aconsegueixin
una barbaritat que en muntatges d'aquestes característiques de col.lage és difícil de
trobar.
Alguns fragments són francament divertits. El Depacarelli, de professió matavelles, i el
seu àngel de la consciència
són deliciosament immorals.
El poema de Nadal; Folch i
Torres, canelons família unida,
és resolt de forma admirable
en els diàlegs i en el to de les
veus, si bé el Papà Noel és l'únic personatge que se'm va fer
una mica estrany, discordant.
La cruel tendresa de «La hiena», el vis de vanadi, l'havanera de l'avi Josep, i la fada, tan
professional ella. Tot, tot és
màgic, ple de poesia i de veritat.
La música és d'en Sisa. Li
tocava, per dret. Sisa-Calders,
Calders-Sisa fan una parella
com per a casar-se. L'espai,
molt important pel resultat final del muntatge, és un encert
total.
De veritat, cal veure Antaviana. Reconec que l'escrit ha
quedat molt apassionat, però
no puc evitar-ho.
Antaviana 11 Antaviana I!
«...i si l'oferis al Qovern?»

Es un treball compacte,
sense fisures. La interpretació
és a un bon nivell, en el to i.
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atenir-se, i el cas és que por
desgavells espectaculars i emocions fortes no quedarà defraudat.
«El desafio del búfalo blanco» és una superproducció de
Dino de Laurentis, el responsable de «La Bíblia» i del retorn
del King Kong. Aquí també ens
trobem amb una altra bestiqla
mítica: el gran búfal blanc que
ataca, de manera -ferotge, una
tribu sioux, i mata la filla del seu

(Calders)

X.M.

EJ preu de
les entrades
de cinema
ha augmentat
Des d'avui, i a Barcelona, anar
a un cinema d'estrena costarà
unes cent-vuitanta pessetes per
persona.
El preu de les localitats dels cinemes de reestrena a Barcelona
ciutat serà. també a partir de demà, de cent-quinze pessetes. A
les altres comarques barcelonines
el preu màxim de la localitat serà
de cent-cinquanta pessetes en
poblacions de més de 150.000
habitants, i de setanta-cinc pessetes a pobles més petits.
Aquest augment havia estat
sol·licitat des de fa alguns mesos
pel gremi provincial d'empresaris.

puntets
• Juan José Porto, periodista cinematogràfic que no
fa gaire es convertí en director de cinema, prepara el tercer dels seus films—de caràcter un tant autobiogràfic— que portarà el títol de
«El curso que amamos a
Kim Novak». Entre altres actors que hi intervindran hi figura Beatriz Galbó.
• Tony Franciosa. L'actor
nord-americà Tony Franciosa
ha estat multat amb la suma
de 250 dòlars, unes 17.500
pessetes, per posessió de
cocaina i haixix. Aquestes
drogues foren descobertes a
l'habitació de l'hotel on s'allotjava.

cap. La penosa caça de l'animal
serà a càrrec del forçut Charles
Bronson, i la part amorosasentimental per Kim Novak. En
el mateix programa s'inclou la
reposició del clàssic del cinema
d'aventures: «20.000 leguas de
viaje submarino», adaptació de
la no menys clàssica obra de Jules Verne, amb Kirk Douglas i
James Mason, i ja comentada a
les planes de PUNT.DIARl. Un
complert programa per gaudir-

hi tant els petits com els grans.
Per concloure és obligat fer
esment de «La viuda andaluza»,
una brillant comèdia satírica
amb Paco Algora i Bàrbara Rey,
realitzada per Paco Betriu: eh
senyor que ha interpretat i plasmat amb més encert él fenomen
sociocultural del futbol en el seu
film «Fúria espanola», on és
combinava l'hümor negre, la sàtira i el sarcasme, i s'acostava al
surrealisme.

CRITICA
Cinema
«Estado de Sitio», una crònica
punyent de l'imperialisme
Costa Gravas sorgí a la primera plana del cinema europeu pels voltants de l'any 69,
arran de l'estrena del seu film
«Z» al Festival de Cannes,
acompanyat, però, d'un bon
feix de controvèrsies i polèmiques que ja no l'abandonarien
al llarg de tota la seva obra
posterior: «La confesióh»
(1970), «Estado de Sitio»
(1972) i «Section Speciale»
(1975).
Les causes d'aquest interminable debat provenien de
l'encertada o errònia validesa
d'un cinema d'accentuat caràcter polític —ben mirat, d'alguna manera tot el cinema és
polític— encaixat dintre uns
motlles inequívocament comercials, i en unes estructures
de producció capitalistes.
S'entén, és clar, un cinema polític d'esquerres. Davant totes
aquestes objeccions, el que
Gravas pretenia era la total
efectivitat del seu discurs, i
que aquest tingués, alhora,
una àmplia i majoritària difusió.
«Etat de siège» és materialitza a partir d'unes dades històriques més o menys reals i
concretes: l'assassinat de Dan
Anthony Mitrione (agent de la
CIA executat el 1970, a l'Uruguay, pels tupamaros). La
transposició fílmica que ens fa .
Costa Gravas s'enceta amb el
descubriment del cos assassinat del que ara anonrfe.narem
Philip Mike Santore —interpretat amb l'habitual contenció i eficàcia d'Ives Montand—, funcionari expert en

comunicacions de l ' A l D
(Agenci for Internationales
Development: que vindria a
ésser un departament d'estat
USA «d'ajuda» als paisos subdesenvolupats), i que, en realitat, es un agent del FBI.
Es, doncs, a partir d'aquesta anècdota argumental, i per
mitjà d'un llarg i continuat
«flash-back», que se'ns descobreix la veritable personalitat de l'esmentat funcionari i
al capdavall, allò que representa. En un procés de progressiva clarificació se'ns desemmascara, amb arguments
prou convincents, un dels aspectes més subterranis, però
po per això inexistents, del
mecanisme imperialista: l'existència d'uns grups paraestatals, organitzacions paral·leles i autònomes, que funcionen dintre el mateix cos policial, i que tenen com a missió
específica la repressió impune
i sistemàtica de la guerrilla urbana, sindicalistes, universitaris... etc. Aquests cos seria
creat pels Estats Units
L'avantatge d'aquest film,
enfront els altres del mateix
autor, resideix en la seva articulació com a crònica periodística —gràcies al guionista
Franco Solinas—, la qual cosa
li proporciona una asèpsia que
el fa més verídic, i encobreix el
fàcil maniqueisme, presentant-lo com a document
històric. En definitiva, «Etat de
siège» és, possiblement, el
film més sòlid de Costa Gravas.

Pare Samsó
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A punt de ·tancar

4 de març
de 1979

Botí de cent-cinquanta mil pessetes

Atraquen un Banc
de Riudarenes
RIUDARENES. - Dos en°
caputxats armats amb pistoles·
van efectuar ahir al matí un robatori a la sucursal d'aquesta
localitat del Banè Comercial
de Catalunya. L'assalt es produí quan dos desconeguts penetraren en ies oficines, i obli-

garen a tots els presents a
tirar-se al terra. El fruit del seu
botí sols fou · d'unes centcinquanta mil pessetes. ja que
mo van tenir prou paciència
per esperar que s'obrís la caixa
forta que tenia el sistema d'obertura retardada.

Porqueres

Una nena es trenca
la cama en un accident
Gu'anyà la final del Mundial «B»

PORQUERES. - Poc després del.migdia d'ahir al carrer
Sant Sebastià de la barriada
de Mata, es va produir un accident de circul.ació en el que resultà ferida la nena de quatre
anys
L'accident es produí quan aquesta
nena va travessar de sobte el
carrer, sense adonar-se'n el

a Suïssa .per 24-18

Sensacional Espanya!
Una medalla d'or qua obra la porta
de l'Olimpíada de Moscou-BO
La selecció espanyola arroc;loní

.-

ahir nit la brillant trajectòria que
ha portat en el transcurs del campionat del món «B» proclamantse campiona en vèncer a Suïssa
per 24 a 18.
El partit. sense l'angoixa de patir per una classificació que ambd6s' equips tenien ja assegurada
va ser realment emocionant. Els
suissos, fent dolents els pronòstics que els donaven com a víctimes fàcils de la triomfant selecció
espanyola, varen plantar cara des
del primer moment. Aguantaren
!'embestida inicial dels espanyols,
i després d'igualar el partit a 3, 4,
5, 6 i 7 gols, en finalitzar la primera part guanyaven per 1 O a 9.
La segona part semblava que
aniria igual. Els suïssos aguantaven bé la pilota i tiraven amb seguretat a porta. Fins al minut deu
d'aquesta meitat, quant Uría falíà
un penalty, la reacció espanyola
no és produeix. L'home clau és,
sens dubte López Balcells, que
amb dos gols antològics inicia el
camí de la victòria.
La defensa espanyola, fins
aquells moments, molt fluixa deixant a Pagoaga «venut» als atacs
helvètics, reaccionà i el partit agafà un inequívoc color espanyol.
Amb el públic donat, amb els
jugadors suïssos enfonsats per la

sensacional reacció de homes de
Bàrcenes el marcador marxà a
bon ritme fins el 24-18 amb què
finatlizaria el partit.
Els equips formaren així: Per la
selecció espanyola, Pagoaga (Rosell), Albizu. Cecilio Alonso . (6).
De la Fuente i 1 ), Calabuig (2).
Novoa (4), De Andrés (2), López
Balcells (2), Serrana (2), Goyo i
Uría (5).
Els suïssos presentaren als següents jugadors: Luti (Eckmann).
Zullie (6). Jehle (3). Nacht (4).
Scher, Meag, Hasler. Huber (2).
Schiesser. Weber {2), Muller ( 1).
Finalitzada. amb aquesi-partit
el Campionat «B» de handbol,
amb la classificació de Suisse i
Espanya per a. l'Olimpiada de
Moscou. La gran sorpresa ha estat sense cap dubte Espanya, qui
per més mèrits ha finalitzat imbatida el torneig.

conductor del Seat 124. Casta
Martínez Giménez.
Afortunadament, · !a nena
només va sofrir una fractura
de tíbia i aviat podrà tornar a
casa seva. A la Residència Alvarez de Castro. on fou in~ressada després de l'accident. digueren ahir a la nit que no era
gaire greu.

Sortidor fortuït
la Devesa

Domingo Bàrcenea no pot contenir
la seva.alegria

Classlflcacl6 del Campionat Mundial «B» da handbol
1.
l>.
3.
4.
5.
6.

-

Espanya.
Suisse.
Gongria.
_¿__ Islàndia.
- Txecoslovàquia.
-'- Suècia ..

7. 8. 9. -

10. 11. 12. -

Holanda.
Bulgària.
Austria.
Israel.
Noruega.
França.

Davant dels arbres de la Devesa, al començament dels.carrer Joaquim Vayreda, el nostre fotògraf Joan Comàlat va captar aqueata Imatge. Es veu que e• va
reventar una canonada d'aigua l va començar a sortir un raig lmpr1taalonant da
força alçada. Els vianants s'aturaran a contemplar l'eapactacle l alguna automobllletae aprofitaran la força de l'aigua per rentar els seua vehlclee, formant•• una cua com el•• tractéa d'un tren de rentat. Podem donar fe que el• vehicles feien goig en sortir de l'aigua

Classificats per a l'Olimpíada de Moscou: Espanya i Suïssa.

El cinquanta per cent de les accions de PUNT DIARI són d'una Cooperativa a la que hi pot accedir tothom.
Calen 600 ciutadans de La Garrotxa. El Gironès, L'Empordà, La Selva.
El Ripollès, i La Cerdanya, que vulguin compartir la propietat del diari.
De fet cal que h1 siguem tots perquè
PUNT DIARI sIguI un diari ben teu.
Ben nostre.

Ja ets lector de PUNT DIARI.

Ara, siuue'n PROPIETARI.

~
,
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