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Un diputat depèn del recompte

Convergència i Centristes:
un diputat a ia teulada
Els 135 vots que va aconseguir de més UCD a CDC, s'han
convertit ja en 30. El recompte
de vots, que va començar ahir a
l'Audiència Provincial, després
de saber els resultats del partit
judicial de La Bisbal i les impugnacions fetes per Convergència,
donava la xifra assenyalada.
Cal dir, però, que les impugnacions presentades, així com les
reclamacions oportunes, les ha
de decidir la Junta Electoral
Central ja que la Provincial no té
cap poder, en aquest sentit.
D'altra banda, els convergents
tenen força esperances de poder
portar Concepció Ferrer a Madrid. Joan Botanch, de la seva
banda manifestava a PUNT.
DIARI: "En un principi jo no
voldria anar de segon. El que
realment jo preferia era anar al
Parlament de Catalunya". Però
Joaquim Molins, secretari general de UCD, el va fer desdir.
(Inf. plana 5)

Dia de
la dona
Treballadora
Avui, 8 de març, se celebra
a tot el món el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest mateix dia de l'any
1908, 129 treballadores de la
fàbrica Cotton de Nova York.
encetaren una vaga per les seves reivindicacions salarials i
es tancaren a la fàbnca. El
propietari va fer calar foc a la
fàbrica i moriren totes les treballadores.

Els convergents ja hi comencen a veure clar (Foto Desalt)

(Inf. plana 3)

Viatge a Orient Mitjà

Mes vaguistes
al tèxtil
(Inf. plana 20)

Figueres:
candidatura
socialista
(Inf. plana 8)

Girona
ciutat pilot
delMOPÜ
(Inf. plana 6)

Carter, última
esperança de pau
Jimmy Carter, president dels
Estats Units d'Amèrica, arribarà
aquesta tarda al caire, per fer
de mitjancer en els acords entre
Egipte' i Israel per tal d'aconseguir la pau. La visita del president nord-americà ha estat rebuda amb optimisme a Egipte, on
l'ambient és francament festiu i
l'opinió pública coincideix a
manifestar certa confiança en
l'exit de Carter per aconseguir la
reconciliació definitiva entre Israel i Egipte. Mentre Mustafà Halil, primer
ministre egipcià es mostra satisfet malgrat que considera els

punts nord-americans susceptibles de ser ampliats, Begin es
mostra més reservat i reconeix
que el pas de Carter és important
per a un acord definitiu. En qualsevol cas, els punts que el president dels EUA porta a Egipte i a
Israel, poden considerar-se com
una^ fórmula conciliatòria entre
ambdós paisos i els interessos
autonomistes de Cisjordània i
Gaza, malgrat que aquests territoris ocupats per Israel no veuran
l'autodeterminació
que
l'OLP demana insistentment.
(Inf. plana 14)

Arribà ahir a la tarda a IVIadrid

Tarradellas comença
els contactes
L'abast polític del viatge
del president Tarradellas a
Madrid sembla inqüestionable.
En el moment polític actual,
serien molt
significatives
aquestes converses que, segons medis ben informats,
anirien més enllà de simples
qüestions administratives derivades de les properes eleccions municipals i provincials.
Cap a mig dia d'ahir, encara que res era confirmat, semblava ja molt clar que el^viatge del president a Madrid no
seria afer d'un dia i mig, sinó
quelcom més substanciós. Es
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parlava en medis de la Generalitat d'una estada que es
podria allargar ben bé fins dissabte o diumenge. Aquesta
prolongació del viatge, junt
amb altres indicatius, donen a
les converses entre el president Tarradellas i el Govern,
un caire de contactes d'estat
especialment importants en
aquests moments.
La qüestió de com es faran
les eleccions locals i quin és el
significat concret de la integració de les Diputacions, seran les claus de les converses.
(Inf. plana 11)
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Joan de Déu, fund. i Julià
arq. de Toledo.
El sol surt a les 6,15 h., i
es pon ales 17,50 h.
La lluna surt a les 13,05 h.
i es pon ales 2,56 h.

exposicions
GIRONA:
L'ARTÍSTICA - Pintures
de J. Felip Sau fins al 2'4 de
març.
LA GÀBIA - Exposició de
Narcís Sellas fins el 15 de
març.
GALERIA DART SANT
JORDI - Pintures de Joan
Albert Soler fins el 9 d'aquest
mes.
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Les seves relacions afectives
poden ésser decebedores. Ha d'escoltar més els seus pares. La gent
se li mostrarà difícil. No és un dia
propici per afectuar canvis o transaccions.

Hi ha problemes particulars
del passat que necessitaran la seva atenció i que se li faran incòmodes. Resolguils com més aviat
millor, car el poden afectar més
que no pensa. Potser heura de fer
qualque feina que no li agradarà,
però no hi doni gaire importància.

TAURE

[>iario
Dijfio
Laborable.
Uiurio
Diario
I>iaru>
III
Diario
DiariH
(4i
(3l

Avui es presenta un dia confús
en què les forces li minvaran^Tindrà visi*^es que se li faran desagradables. Eviti els contactes amb
gent coneguda. Serà una bona
diada per romandre sol.

M7

(Dal 22 d'Agost al
22 da Saptamiïra)

Les reunions socials se li faran
avorrides i sense interès. No és
un dia interessant. Deixi'l passar
sense entrebancs.

SAGITARI
(Dol 23 da Novimlire
al 20 da Draambral

La qüestió financiera baixarà
un xic a causa de les despeses.
No mogui gaire els seus recursos
econòmics.

OAPRiOORN
(Dal 21 da DMambra
al 19 da Sanar)

VERGE
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Hi haurà la mateixa situació
anticlònica amb idèntiques característiques a les d'avui.

d'il Km/h. Cel gairebé cobert. Mar
plana. La Molina. —
temperatura màxima 7, temperatura
mínima 1. Precipitacions inapreciables.
Vent encalmat. Cel
ennuvolat. Ribes de
Freser. - temperatura màxima 13,
temperatura mínima
2. Vent encalmat.
Cel ennuvolat. Núria.
— temperatura mà-

HORÒSCOP

TRANSPORTS
FIASSA
Sa.r

Demà

Demà
divendres
9 de març
del 1979

CALDAS DE MALAVELLA - GERONA por PALAFRUGELL

„

Xlfre» del temps
Girona. - temperatura biàxima 15,
tertiperatura mínima
7,8. 3 I/m 2 de pluja.
Vent encalmat. Cel
cobert. L'Estartit. temperatura màxima 15, temperatura
mínima 8. Vent encalmat. Mar plana.
Sant Feliu de Guíxols. - temperatura
màxima í 5 , temperatura mínima 9.
Vent del Nord-oest

Rom $. mm n.' «««i. n

Pacià, bisbe de Barcelona;
Domènec Savio; Sta. Francesca Rf uiím, vda.
El sol s ^ a les 6,13 h., i
es pon ales 1/,51 h.
La lluna surt a les 13,59 h.
i es pon a les 3,38 h.

GERONA
Saie

^ ^

L'antícicló central a les HIes
Açores que, de retop, afecta tots
els Països Catalans, farà que el cel
sigui esboirat i poc ennuvolat a les
nostres comarques. Hi haurà boires matinenques. El vent serà encalmat i la mar arrissada.

•k

SALT:
A la sala Desalt, exposició
fotogràfica de Carme Masia,
fins al 24 de març.

iricir

Avui

GIRONA:
— A la Casa de Cultura s'inicia el jíicle de conferències
sobre "Història Artística
gironina", a càrrec del professor Pere Freixas i Camps.
El primer tema d'aquesta
conferència pública tractarà sobre "Imatges i mites
del món medieval. L'art
romànic a Girona". La sessió tindrà lloc a les vuit de
la tarda. Es prega queies
persones interessades s'inscriguin (la inscripció és
gratuïta) per raons d'organització.

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

• • •

*

conferències

mercats

it ^ ifir

A causa del pas d'un front fred
que ha afectat el Nord dels Paisos
Catalans, el cel ha estat gairebé
tot cobert durant tot el dia i hi ha
hagut precipitacions en forma de
pluja. Vent encalmat i mar plana.

•ií

Avui
dijous
8 de març
del 1979

S

Ahir

Els afers familiars ii ocasionaran molèsties i potser tindrà desavinences amb el seu cònjuge. Sigui optimista, i no permeti que
s'empitjori el seu estat nerviós.
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Les persones d'edat avançada
seran motiu de preocupació i potser deixaran endarrerides llurs activitats. No es deixi endur per les
responsabilitats dels amics, que
ja en té prou amb les seves. Redueixi les despeses. Tingui cura
dels petits detalls.

Cifcuia
Diari,.
Durio
ih
Ihjrio
(7)
Diari..
Diario
Diari..
Diurio
iíiariíi
Diaritv
Diario

CÀNCER

[ll
Diari..
Diariíi
U)
i3)
üiano

(Dal 21 dl Maig
al 20 da Jvnií)

,

(Ori 21 da Jmy
Id21 daJBlIol)

Les preocupacions pek afers
familiars o pels negocis poden interferir en els seus projectes. Limiti's a fer les feines rutinàries.
Ocupi's més de vostè i vigili la seva salut. ,

^

(Dal 23 da Saptamlira
al 22 d'Octobra)

A causa del seu sentit de la
justícia ha sabut endegar els problemes amorosos, però no s'oblidi de tenir paciència amb els altres, i obtindrà sempre resultats
favorables. Potser les seves activitats seran resoltes amb lentitud
per manca de cooperació. Eviti
les maltempsades que se li atansen amb el seu sentit pràctic.

ESCORPIO
(Dal 23 d'Oettibra
al 22 da nevambra)

Avui té l'ocasió de fer grans
avenços en la seva carrera, i això
serà un pas endavant per atènyer
la seva meta. La feina li anirà millor si cerca la companyia de les
persones millors.

m

(Dal 29 da Banar
al 18 da Fabrar)

Es possible que hi hagi problemes amb els familiars o parents més propers i que poden interrompre la seva feina. Miri de
no enutjar-s'hi massa i acabi ço
que havia començat.

PEIXOS

M^

(Dal 19 da Fatirar
al 20 da Març)

Pensi en els estalvis abans de
decidir-se d'anar a mercat; No
obri precipitadament sense consultar-ho a les persones que li són
a la vora. Concentri's en les coses
rutinàries.

FWr

Punt i Apart

La presència de la dona en les feines més rutinàries i pesades.

8 de març
del 1979

La líuita feminista no ha de ser teòrica ni radical.

Avut es celebra a tot el món

''Dia de la Dona treballadora"
8 MARÇ 1
El dia 8 de març, fa setanta-un anys, 129 treballadores
de la fàbrica Cotton de Nova York es declaren en vaga per
a la defensa del seus drets laborals, i dels seus drets com a
dones. Es van tancar a la fàbrica, en defensa del seu lloc de
treball. El propietari va fer tancar el recinte, i hi va calar
foc, i, d'aquesta manera, van morir les 129 dones que hi
havia a dintre.
Dos anys desprès, la "Segona Conferència Internacional
de Dones Socialistes" va constituir el 8 de març com a " D i a
Internacional de la Dona Treballadora", i ha estat a partir
d'aquest moment que, podem dir, s'ha començat a organitzar, d'alguna manera, el moviment feminista arreu del món.
dones que, en un principi, varen
pensar que això era necessari, ara
han pogut comprovar que aquells
partits i organitzacions que els
parlaven d'aquesta forma, a l'hora de defensar alguns punts importants per a les dones han do-

Una mica de valoració actual
Durant molts d'anys aquesta
diada ha estat del tot oblidada.
Ni els partits ni les organitzacions
' de qualsevol tipus (laborals, culturals, e t c . ) han considerat i assumit les reivindicacions de la dona com a tal, sinó que han lluitat
per a unas reivindicacions de tipus general, per a una, diguemne, revolució social completa. Es
a partir d'això que s'ha volgut fer
creure a la dona que la seva problemàtica específica s'havia d'englobar dins d'una lluita general, i
que havia d'oblidar, o deixar de
moment de banda, els seus objectius concrets per donar preferència a la consecució dels objectius
de tota la classe treballadora. Les

l'actuació d'aquests partits i organitzacions —és lògica si tenim
en compte el seu .enfocament—
però això ha de demostrar que la
lluita de la dona no es pot solament englobar i diluir en el marc
de tota lluita política i social. El
temps ha deixat ben clar que fins
al moment en què es va començar
a reorganitzar el moviment feminista, i van començar a sorgir els
diferents grups que avui formen
l'espectre de la reivindicació de
la dona, les diverses organitzacions polítiques, laborals i socials, no havien començat a pensar
i a asumir la problemàtica feminista, i ara, molt a poc a poc, és
ben cert, comencen a liuitar i a
fer passos per aconseguir petits
objectius que afecten el món específic de les dones.

nat preferència a d'altres reivindicacions, per a ells més interessants i menys "molestes".
No és el moment de criticar

Les dones tenen en aquest
camp, com en tots, una doble
obligació: la militància en un partit polític o en qualsevol altre tipus d'associació, com a persones

Mfl al central se iibers
BoiiEBJelns
i antíCBiíeeoBws
LibefWd, jgiíaldad
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tmmmtrtt
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que viuen dins d'una societat que
volen millorar o canviar, i, sobre-

La dona té una doble obligació: la militància en un
partit o associació i en una organització feminista.

rmmstm

Boicotcart»! el «Du de la \1adre»

jornada intemacíonai
de la dona treballadora

^ w ^ * *
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tot, la militància, com a dones,
en una organització que vetlli i
que lluiti per les seves reivindicacions. Cal lluitar pel que interessa a les mateixes dones i, alhora,
pressionar a dins dels partits i sindicats perquè allò que els impiorta sigui totalment assumit, i es
pugui, així, fer més força.

Perquè un dia específic de

la dona?
Existeix un corrent d'opinió
força generalitzat que creu que
celebrar un dia determinat com a
jornada de la dona treballadora
és una auto marginació.
Aquesta qüestió sembla que
queda bastant aclarida en els paràgrafs anteriors. Es una realitat
evident que la dona pateix una
marginació, i és també un fet
que, si la dona no s'organitza,
no aconseguirà mai el que es proposa. Actualment, el nivell de militància dels grups feministes és
molt baix. La dona, o bé no els
coneix, o bé els veu com una cosa que està molt per sobre d'ella,
molt teòrica o molt radical. El
Dia Internacional de la Dona Treballadora, i els organismes que
traballen per la causa feminista
tenen com a finalitat la conscienciació de les dones mateixes, la
informació del fet feminista adre-

çada a elles. També van per aquest
camí les publicacions feministes,
els premis artítics reservats a les
dones, i tants d'altres aspectes
que no són una automarginació
sinó la recerca d'una conscienciació feminista.
No cal escampar-nos més en,
l'explicació de la situació que pateix la dona, i en la situació real
del moviment feminista ara, però
el que sí cal fer és recalcar la necessitat urgent de la participació
de les dones en les vocalies de dones organitzades als barris gironins, ens els possibles grups que
ja funcionin a les comarques, i la
també necessitat primordial de la
creació de grups de lluita feminista dins els partits, sindicats, escoles i altres organismes que s'ocupin d'una problemàtica en la discriminació de la dona sigui evident, i on s'hi pugui tenir una incidència real.

Dolors López i
Maria Josep Bouis
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Puilt de Vista

Digueu-lii la vostra

Recull de premsa

El llibre, clau de la llibertat

La unitat d® Tesciuerra a Cataiyiiya

En llegir el passat dia u de març, la primera plana del vostre diari, em va sorpendre l'afirmació: "La democràcia no és pas qüestió de
llibres". No sé exactament amb quin sentit es va dir això, però sembla que s'estén que dintre de la democràcia no és vàlida, aquesta eina,
per considerar-la passiva.
La llibertat, és- la màxima aspiració de la comunitat humana, la
seva fita, així mateix crec que la perfecció d'una comunitat, està reflexada, en el grau de llibertat de cada individu. Doncs, quina eina hi
ha millor que el llibre, per arribar a aquesta perfecció?

Les eleccions generals continuen essent tema de comentari a la premsa. Els diaris catalans se centren sobretot en les conclusions que els resultats electorals ofereixen respecte
a la baralla de les dues "enteses" i, en general, de l'esquerra a Catalunya.
'
Així, Josep M, Bas, dels Socialistes de Catalunya, replica un comentari editorial de
"Mundo Diario" en aquest mateix diari, t o t dient que no és correcta l'afirmació segons la
qual la baralla entre les dues "enteses" ha restat vots a UCD, i que' a l'Assamblea de Parlamentaris la nroDorció dreta-esquerra queda 30 a 3 3 .
ias otras tres circunscripciones
nidos en la circunscripción de
"En primer lugar, .de los ires
(...). Però adcmàs, es evidente
Lleida- tampooo era preciso el
senadores adicionales de UCD,
que el escano obtenido por ei
consurso -de una sola entesa,
uno lo ha sido a expensas de
senor Benet ha impedido que el
pues la candidatura socialista se
"Convergència". Por lo íanto,
cuarto íagar en Barcelona se le
aquí poca cosa es imputable a la, bastaba por sí sota para aicanzar
escaparà a la izquierda, cosa imestos dos escafios si el senor Arano existente de una entesa uniposibte de evitar si las dos "entena hubiera optado por seguir la
ficada (...). En cuanto a los dos
ses hubieran ido juntas".
mismà tònica de su partido en
senadores UCD restantes -obte-

Carles (Olot)
N. de la D. — Copsada en el seu context, la nostra frase no
intentava menysvalorar el llibre com a eina cultural i política.
Com se'ns podria acudir, precisament aquí a Catalunya, on tantes evidències tenim de! paper decisiu jugat per la cultura en
general, i el llibre en concret, en la conquesta i retrobament de
la nostra personalitat? Volíem, senzillamenii, restar punts a una
concepció "culturalista" de la democràcia, en el sentit que
aquesta ha de ser, més que producte del que llegim, producte
i prova del que fem en totes les circumstàncies de la vida.

Els barris Ja premsa I la justícia
Fa uns quants dies els veihs de la urbanització "HABITATGES
DEL PARC" varen convocar una roda de premsa per informar als periodistes i a les forces polítiques dels problemes del seu barri.
Dels representants de les forces polítiques n'hi varen assistir dos;
de periodistes tan sols un, i en nom de dos periòdics, cap d'ells de Figueres. Si l'absentisme dels polítics és sorprenent iniciada ja la cursa
final per a les municipals, no ho és gens el de la premsa local, que ja
ens té acostumats a la seva peculiar forma de treballar. També estem
acostumats a veure retallades i/o manipulades les notes que, com en
aquest cas, es passen a la premsa per a la seva publicació. De vegades
és per qüestió d'espai, d'altres per urgències d'entrada a tallers, i d'altres per compromisos amb alguna de les parts implicades. El cas és
que, aquest cop, els veïns d'"HABITATGES DEL PARC" veieren
una vegada més que la nota que ells havien tramès no era íntegra ni
tampoc no s'entenia en el seu correcte sentit.
També com de costum, haurem d'assistir a rèpliques, noves notes i contranotes com aquesta, que voldran, si tenen la sort d'ésser
publicades, aclarir a l'opinió pública el que ja hagués pogut restar
prou clar de bon principi.
Jo m'atreviria a convidar els periodistes que vagin als "HABITATGES DEL PARC" de la mateixa manera que han anat a parlar
amb un dels seus promotors. Amb la recomanació que s'enduguin el
fotògraf. Allà veuran, i,els veihs els ho confirmaran, que en el seu
barri els han escamotejat espais de "libre privado" (dels veihs) que
s'han convertit en vials, aparcaments o garatges privats (d'uns altres);
que hi ha solars sense tencar anomenats "zona verde" en documents
oficials i que a la pràctica són abocadors d'escombraries plens de rates; que els manca l'equipament més elemental; que no es compleix
la Llei de "Viviendas Protegidas", ni el Pla Parcial d'Ordenació, ni les
Ordenacions Municipals, ni el Dret Privat pel que fa a les parets mitgeres. Que les Escriptures de Propietat no s'avenen amb les "Cédulas
de Calificación" i que aquestes parlen de porteries més grans que no
ho són en realitat. Que l'aigua en els últims pisos no brolla per les aixetes com fóra normal, sinó pel sostre per poc que plogui.
Efectivament, com reconeix un dels promotors, hi ha degotalls.
Però no pas pocs, i no tan sols això. Existeix un informe, redactat
després de qualques mesos d'anàlisi detallada de tots els blocs, que
parla de "deu" tipus diferents d'humitats a parets, sostres i sòls, atribuïbles a causes diferents. Així mateix els blocs pateixen, al menys,
de "dotze" tipus d'esquerdes, algunes molt greus, i de "sis" altres
categories de defectes variats: enrajolats, persianes, balcons, etc.
Si bé les causes directes de tots aquests desperfectes són variades,
en realitat tetes es redueixen a una de sola: especulació i política de
maximització de beneficis. Política que practiquen promotors i constructors amb la complicitat de l'administració i que pateixen, únicament els veihs. Es interessant d'observar com totes les irregularitats
trobades en el camp de la mala construcció d'aquests blocs suposen
un estalvi en comparació al que hauria costat la seva bona execució.
Es per això que els veïns se senten estafats.
El cas dels terrats no s'arregla apedaçant-los: és un sistema constructiu mal emprat que sempre funcionarà malament mentre no es
tomi a fer, i bé. El de les clivelles és, per a mi, un cas d'imprudència
temerària: fer edificis de vint-i-set metres d'alçària amb totxo, forjats
autoresistents i sense corretges que ho lliguin tot és, efectivament,
barat però perillós. Els resultats són a la vista. Es cert, com diu el Sr.
CuUeil, que els terrats tenen deu anys de garantia i que l'empresa que
els va fer els ha vingut reparant regularment a càrrec seu. Però
aquests deu anys ja són a punt de complir-se per als primers blocs
construïts, i quan els compleixin seran els veïns els qui hauran de
córrer amb les despeses. Es per això que tenen pressa.
Quan es varen fer els blocs la Llei va ésser indulgent amb els promotors. Ara els veihs presenten querella criminal per estafa i la Llei
s'aplica estrictament: el Jutjat de Figueres la desestima per improcedent, tot suggerint la via de reclamació civil, que pel seu elevat cost
és la mateixa cosa que tancar qualsevol possibilitat legal de reclamació.
Els veïns d'"HABrrATGES DEL PARC" es demanen: Justícia,
quina i a favor de qui?
Ramon Artal i Rodríguez
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Pel que fa a l'Assamblea de Parlamentaris, Josep M. Bas diu:
"La proporción (incluyendo
en la izquierda al senor Barrera)
es exactamente de 26 a 37. 17
diputados socialistas, 10 senadores "Nova Entesa", 8 diputados

comunistas, 1 senador "Per l'Entesa" y 1 diputado ERC 37. En
el remoto supuesto que el seiïor
Barrera y los dos senadores ERC
de la "Nova Entesa" decidieran

En ei mateix diari, Jordi Solé Tura, del PSUC, insisteix
per a l'esquerra, ja que ÜCD passa d'un senador a quatre.
"i,Cuàl ha sido el resultado?
to que es mayoritariamente de
izquierda -puesto que socialistas
Que la política de bipartidismo
y comunistas juntos han obteniimpulsada por la UCD y el PSOE
solo sirve en definitiva, a los in- do ihàs votos que UCD- podemos èncontramos con un gobiertereses de la derecha y desarma a
las clases populares. Con un vo- no de derechas en Espaíía. En CaSolé Tura en treu la lliçó següent:
"Es el momento de forjar una comunistas, íntegre a otras fuerpolítica unitària que, partiendo
zas nacionales y populares -como
del acuerdo entre socialistas y
Convergència Democràtica de Ca-

desertar con armas y bagajes de
la izquierda (...) entonces la proporción quedaria 29 a 34, o sea
cinco escanos de diferencia".
que els resultats són negatius
talunya se ha resistido el vendaval tripartidista però es indudable que ha habido un cierto retroceso de la política auténticamente catalana".

talunya- para hacer retroceder a
la derecha. Este es el objetivo
que se debe aicanzar".

Més sobre la violència
Pedró Altares comenta en "El Periódico" l'escalada de violència després de les eleccions,
referint-se n o només a l'assassinat del general Mufioz Vàzquez, a Madrid, sinó també a la
m o r t per bala de goma del jove de Parla.
"Este país soporta una pesa- violència que se ha instalado ensaber quiénes son los Grapos.
da herència. Durante muchos tre nosotros con carta de naturaLas elecciones municipales estan
anos se han sembrado vientos y leza. El orden publico tiene que ya a la vuelta de la esquina. Però
no puede esperarse de ellas una
recogemos ahora todos los días ser debatido en serio en el nuevo
tempestades. Los misteriosos Parlamento. No es un problema respuesta inmediata. Hay que ir
Grapos por un lado,, la falta de més en el largo catalogo de cues- a los orígenes de tan aparente
servicios y la mas nefasta políti- tiones pendientes y a resolver. insensatez. La violència no pueca de abstencionisme por parte
No es cierto que hayamos de de entronizarse y ser aceptada
de las autoridades por otro, son
acostumbramos a esa constante como un fruto de los tiempos.
los vehículos de esa insensata
cadena de cadàveres Necesitamos Hay respuestas políticas que no
pueden esperar.

"
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Ahir varen començar els recomptes de vots

CDC i UCD es juguen un diputat
GIRONA. - El plet entre els
partits UCD i CDC per veure
quins dels dos es queda amb el
segon diputat ha entrat a la fase
fínal car ahir a les 10 del matí va
començar el definitiu recompte
de vots. Fins al dissabte o el dilluns no se sabran els resultats de
la Junta Electoral Provincial, ja
que fins llavors no es preveu que
acabi l'escrutini.

Els resultats electorals definitius provisionals, sense tenir en
compte els que a partir d'ara es
puguin produir, varen quedar establerts a la circumscripció de
Girona així: PSC-PSOE, 66.349;
Centristes, 58.949; CDC i Unió,
58.814. D'acord amb aquestes
dades, els dos primers partits
treuen dos diputats mentre el
tercer en treu un, per una diferència de 135 vots.

A partir d'aquí, la lluita entre
els dos partits per aconseguir el
segon diputat, comença. L'escó
va fer córrer tota mena de comentaris. Es parla d'impugiíacions, denúncies, tupinada, noves votacions per a les comarques gironines. Però ambdós partits es mantenen oficialment en
silenci meiitre compten i recompten les actes de les diferents taules electorals.

Comença Tacte final

Hi ha teca per a dies (Foto Desalt)

Minuts abans de les 10 del
matí ja es donen cita davant la
sala de l'Audiència els representants dels diversos partits implicats en l'afer. A més a més hi
són present el PSC. Els membres de la Junta també ja hi són.
Es còiriença a comptar el districte judicial de La Bisbal. Són
96 taules. A dos quarts de dotze
només s'havien fet quatre poblacions. Un membre de la Junta
ens deia "això és com una guitza
èn el ventre". I afegeix: "A les
passades eleccions a Lleida va
passar un cas semblant i varen

Conferencia d'Isidre Molas a Girona

''El mapa polític depèn
itelceirtre catalanista''
"La configuració política de Catalunya és diferent
de la resta de restat, perquè el centre catalanista no
existeix lògicmneiit à M»irid. Depèn de cap on es decantí aquesta força, perquè el mapa polític català quedí plenament coiií^Eat'V Aquesta és una de les conse
qüèijcies que Isídié Molas en ti»ú de les eleecioiís. Isidre Moles, professor <íe díret polític, ha estat a Girona,
per prendre part íÀ cicle de conferències què sobre la
Generalitat ha otsanítzat d Col·legi Universitari amb
col·laboració de l'Escola Univenat^ia de Formació de
professorat i riÇE.

Res canviarà

partit els vots d'UCD, augmen
tant el su^percentatge.
Es registra també una
baixa del PSUC en profit
dels socialistes. I com a últim
punt i més significatiu, l'augment de l'abstenció, comparant-lo amb el Referèndum,
que ha perjudicat tots per
iguals".
El mapa polític de Catalunya reflecteix ja uria clara
divisió entre dreta i esquerra,
segons Isidre Molas.
—"Una dreta amb dos representats, una més dretana i
menys catalana i l'altre més
progressiva i catalanista. A
l'esquerra, el predomini és
socialista amb un percentatge
que volta el 30 per cent"

Això podria explicar els
diferents resultat de les eleccions a Catalunya i d'eleccions varera parlar amb Isidre
Molas acabada la conferència.
—Quina valoració fas dels
resultats de l'I-M a Catalunya?
—"En primer Hoc, aquest
resultat representa un avenç
socialista a la zona exterior dé
l'àrea industrial i una confirmació dins d'aquesta àrea.
En segon lloc, cal observar
que els d o i partits de dreta,
d'electorat de dreta, s'han re-

Quan a l'aplicació d'aquests resultats a l'Estatut i a
la Generalitat, Isidre Molas
creu que res canviarà.
—"L'Estatut quedarà tal
com està. Els plantejaments
eren correctes, inclús en la
transitòria segona, tal com ho
demostra l'avenç dels socialistes a les comarques. Més encara, l'Estatut ha sortit reafirmat de les eleccions: l'esquerra ha quedat millor i CDC ha
mantingut la seva posició"
La, modificació de l'Estatut queda en mans de la UCD

Isidre Molas va parlar del
sistema de partis polítics a
Catalunya a l'època de la Generalitat, deixant constànda
que aquest sistema, "ha e|tat
sempre diferent de la resta de
TEstat".
—"La societat catalana,
—va dir^, és més evolucionada que l'espanyola. Cadascun
—"La societat catalana,
-va dir-, és més evolucionada que l'espanyola. Cadascun
dels diversos sectors de la vida
catalana és més evolucionat
que el seu homònim espanyol'.
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a Iibdrid, diu làdre Molas,
des de Catalunya no hi hffiínm modificacions.
La valoradó del projecte
d'Estatut, ja a la comissió
ccmstitucional, és oprtimista
quan ii futur i quan a la comparació amb l'antecedent del
32.
—"En molts aspectes és
més ample que el del 32.
Aprofita al màxim les possibilitats que ofereix aquesta
Constitució. Per altra banda,
cal tenir en compte que la
societat i l'estat han canviat
molt des d'aquells moments i
per tant, també haurà de ser
diferent.
Aquest Estatut permet la
construcció nadontd de Catalunya amb la partidpació de
tots.
Referint-se al govern de
la Generalitat diu que "aquestes eleccions tampoc modificaran res", que fins a l'aprovadó de l'Estatut, continuarà
el govern de concentració exis
tent.
Després de la conferència
que va donar Isidre Molas,
tindran lloc dins d'aquest mateix cicle, les següents intervencions: Avui a dos quarts
de vuit dèï vespre a l'aula 7 de
la Facultat de Lletres i sobre
el tema "Les^ arts plàstiques a
Catalunya 1931-36" parlarà
Francesc Miralles.
El dia 14 Martí PareJlada
parlarà sobre "La política
econòmica de la Generalitat".
El dia 21 Jordi Maragall ho
farà sobre el tema "La política educativa de la Generalitat
de Catalunya" i finalment
tancarà aquest cicle, la conferència de Pau Vila i Francesc
Roca sobre "La divisió territorial de Catalunya".

Joan Botanch, número 2 de Centristesde Catalunya

Concepció Ferrer, candidata número
2 per CDÇ-Unió

trigar set dies. AI pas que anem
aqui ens n'hi podren estar
quinze".
Gairebé tots els presents estaven comptant amb les respectives
màquines de calcular. Per la seva
part, CDC impugna una taula de
la Bisbal perquè el president havia repartit alguna papereta de la
UCD. Aquest partit avantatjava a
CDC per 86 vots. Si la impugnació és acceptada, la distància
quedarà reduida a 49 vots.

La Concepció Ferrer, segona
candidata del partit CDC i la que
encara no sap si va a Madrid o,
no, ha estat a la sala des del començament. Segons ella mateixa
ha manifestat, no està gens nerviosa. I a continuadó deia: "Tot
això és més dur per a en Botanch
que no pas per mi. Ell de dalt
baixaria. Jo de no res, pujaria".
De tota manera, els integrants
dels dos partits es mostraven
amigables entre ells. "és una baralla entre amics", ens deien i
afegien: "és un gran drama per
una petita diferènda". A nivell
de passadissos també es deia: "El
millor seria que es rebés una telefonada i es digués que una persona qualsevol dels dos partits es
tomés i anessin un any cadascuna a Madrid".

Més de 12 hores de treball
A les 15,20 hores, es porten
escrutades 53 taules, que representa un 9,5 per cent del total.
Fins aquest moment, i sense
comptar la taula impugnada a La
Bisbal, els vots aconseguits pel
partit governamental són 5.608
mentre que els de CDC són de
4.984.
Tant els diferents membres de
la Junta com els representants
dels -partits polítics se n'anaven a
dinar. A tres quarts de sis de la
tarda, el president de l'Audiència
que ho és també de la Junta,
ànunda que l'escrutini durarà
fins ales 12 de la nit. En aquest
moment se suggereix que es deixi un temps prudencial per
prendre un cafè.
Meniarestant, CDC ha anat
aconseguint 19 paperetes més al
seu favor a base d'acceptar la
Junta les considerades com a
nuLles. Un membre d'aquest partit ens deia: "Hi ha vuit taules
on a les actes hi ha una o dues
signatures que no corresponen a
adjunts, interventors, etc... Aleshores nosaltres ens preguntem
quants vots de més, presumiblement d'interventors, hi haurà hagut?".

A Barcelona obliguen
Els presents de tant en tant
Sortien al corredor a prendre
l'aire, Allà membres dels dos partits deien: "és a Barcelona que
volen tot aquest merder perquè
nosaltres ens hem de trobar cada
dia, i no volem problemes. En
acabar tot això encara ens faran
ballar una sardana a tots junts".

Els aspirants río es coneixien
A un quart de set de là tarda
arribà Joan Botandi, el diputat
qüesticoat Diu que no li ha estat possible éss^'^i ei matí perquè ha estat fora. Una «st(»ia
més tard, li presenten Concqpd ó Ferrer. Amb un amable i elegant besada a la mà, Botandi ailuda la seva contrincant
Qui encara no sap ú pot disposar de l'acta de diputat-manifesta a PUNT.DIARI: "Aquesta
vegada m'he presentat per convenièndes del partit no pas personals". Confirmant que havia estat Joaquim Molins qui l'havia
convençut d'anar de segon, "perquè jo no hi volia anar ja que
preferia el Parlament de Catalunya", ens diu: "En aquest moments estic molt tranquil i serè".
EI Partit Judicial de La Bisbal
s'acaba d'escrutar. Sense tenir en
compte les impugnadons, el resultat és de 9.486 vots per a
UCD i de 8.833 per a CDC. Un
últim problema: una taula d'Olot
envia les actes en blanc a la Junta Provincial mentre les actes del
PSC i de CDC només són signades pel President de la taula.
La Junta es retira durant gairebé
tres quarts i decideix invalidar
la votació que donava 81 vots a
CDC i 9 a UCD.
Xavier Martí

CreíxQ
SABATES I «BOLSOS»
Marcadal, 7

Sta. Clara, 48
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Girona, ciutat pilot del MOPU

Revitzalizació del cas antic
llocs d'actuació, treballant
amb cooperació de les
autoritats locals corresponents.
Revitalitzaci'ó del barri
antic

Cl barri antic mereix molta més atenció

Girona podria ésser escollida pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme per
portar a terme un programa pilot de conservació i millora del seu casc antic. Aquest
seria un del programes que el M.O.P.U., a
través de la seva Direcció General d'Urba-

(Foto Arxiu)

nisme i conjuntament amb els Ministeris
d'Educació i Ciència i de Sanitat, té previst realitzar sobre casc antics i barris històrics en vuit ciutat tipus de la geografia

espanyola.

tà iniciant els contactes
pertinents amb l'Ajuntament
i altres organismes interessats.

La Cambra de Comerç de
Girona ha estat l'organisme
que ha obert les expectatives
en aquest sentit en adreçar-se
al Ministeri d'Obres Públiques
proposant que sigui Girona
una de les vuit ciutats, i oferint la seva col·laboració, especialment en l'aspecte tècnic
Per altra banda, la Cambra es-

La proposta de la Cambra
ha rebut una conteSta favorable. El Director General d'Urbanisme no descarta la possibilitat de realitzar el projectat
estudi a Girona, un con trasl-

Financiació dels programes.
El M.O.P.U. s'encarregarà
de
finançar
activament
l'operació al mateix temps
que tindrà cura de contractar,
gestionar i finançar dels pro-

Girona, ciutat piloí
L'aplicació d'un dels programes a Girona pot ésser un
objectiu de gran trascendència pel nostre barri antic, però
és molt possible que sigui tema no per l'actual Ajuntament sinó pel que entri després de les properes eleccions
municipals, ^onat el poc
temps que resta pel canvi.
A pesar que en principi
l'elecció de Girona per part
del M.O.P.U, es veu com una
qüestió interessant per a la
ciutat i el seu casc antic, en
certs- sectors s'avança algun
recel per errors o mals encerts que podrien provenir
d'un planejamet fet des de
Madrid per ésser aplicat a una
realitat d'aquí. Girona ja té
a^una experiència en aquest
sentit.

Sant Hilari Sacalm

El PSAN agraeix

L'Única alternativa:
l'alliberament nacional
En una nota de premsa feta
pública ahir, el Comitè de Zona
del Gironès el Partit "Socialista
d'Alliberament Nacional dels
Paisos Catalans (PSAN), agraeix
als electors que "D'una manera
clara han manifestat la seva voluntat a l'única alternativa vàlida
en aquesta moments: l'Alliberament Nacional i de Classe."
El PSAN, que va participar a
las passades eleccions dins del
Bloc d'Esquerres d'Alliberament
Nacional, entén que en aquest
moments "és ben cert que no
som una gran majoria, però valorem com a molt positius els
vots obtinguts, perquè estem se-

ladada la proposta ai Consell
de Direcció d'aquest Programa, actualment en fase de
preparació.
El programa d'operacions
pilot es troba pendent, en aquests moments, de la firma
d'un Conveni Interministerial
per a la seva realització. Un
cop fet això s'escolliran els

Les tipologies sobre les que
es pensa treballar són: un barr
barri històric-artístic d'una
ciutat gran —que seria el cas
de Girona—, una ciutat de tamany mitja amb especialització industrial; una ciutat petita capçalera de comarca rural.
L'intent d'aquesta sèrie de
programes pilot és el de revitalitzar la part vella de les ciutats i evitar la inserció de classes socials de rendes altes que
substitueixen les de rendes
baixes.
Es preveu que els treballs
durin cap a quatre anys, al
llarg dels quals es redactaran
els projectes i s'efectuaran les
obres necessàries. Els estudis
comprendran una informació
exhaustiva sobre la composició de la població, les seves
condicions de vida, els seus
recursos econòmics, possibilitat de conservar la vivenda i
necessitats d'equipament, i
serviran per obtenir conclusions generals aplicables al
futur planejament.

jectes pilot, a través de les
Direccions Generals d'Urbanisme i d'Arquitectura.
Per la seva banda, el Ministeri de la Vivenda destinarà
als programes el pressupost
necessari per actuar sobre
unes 1.500 vivendes.
La Direcció General del
Patrimoni Artístic restaurarà
els edificis i conjunts monumentals. També es preveu una
llei de Conservació del Patrimoni que considerarà la facilitació de crèdits a particular
per la conservació i millora de
les seves cases.
Els Ministeris de Sanitat i
Educació i Ciència destinaran
part dels seus pressupostos
per proveir de les dotacions
que acordin els programes
pilot.

Revifa la cooperativa de consum

SANT HILARI SACALM . - D e mà passat tindrà lloc a la capital
de les Guilleries una festa en pro
gurs que han estat vots cons- .de la consecució del local de la
cients, que han estat vots útils
Cooperativa de Consum.
per seguir lluitant, de recolza*
Aquesta Cooperativa, que fou
ment, d'assimilació de la nostra
creada al 1918, funcionà molt bé
lluita i de fortalesa i mobilitza- -fins al començament de la guerra
ció en contra de la política paccivil. A partir de llavors va quetista".
dar paralitzada, ja que vanconfiscar els seus locals. A l'any 59 s'inLa. nota del Comitè de Zona
tentà de.tomar-la a resorgir, amb
del PSAN acaba dient, que en
contra de l'opinió d'algun peno- ; l'antic nom de Cooperativa Unió
Obreta, però no fou permesa. No
dista local, el futur és clar car
va ésser fins als 65, quan va agahi ha un espai d'Alliberament
far l'actual nom, que fou autoNacional i de Classe per cobrir.
ritzada, ja que l'actual ajunta"Desde 1968, any de la fundació
ment i algun influent industrial
del PSAN, no hem deixat de lluies veu que van donar la seva apr
tar al costat de les reivindicaes veu que van donar la seva aprocions populars i dels treballabació.
dors!'

carnet
OIRONES
SANT. HILARI SACALM
Guàrdia"Civil 86 80 32
Ajuntament 86 81 01
BANYOLES
Guàrdia Civil 57 01 53
Bombers 57 00 50
Casa de Socors 57 02 08
Policia Municipal 57 05 71
GASSA DE LA SELVA
Policia Municipal 46 10 69
Guàrdia Civil 46 00 07
Hospital Municipal 46 01 30
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Farmàcies de torn
GIRONÈS
GIRONA: Feia. Dorca, Feia. Gaiti
ga i Feia. Joan de Ciurana de
les 9 h. a les 22,30. i Feia. Dor
ca i Feia. Garriga de les 22,30h
fins a les 9 h. de l'endemà.
BANYOLES: Feia. Pere Boadella
SALT; Feia. Pifeiter.
CASSÀ DE LA SELVA: Es pot
anar a qualsevol de les dues
farmàcies sempre acompanyat
per la policia.

Des d'aquella data, la seva vida ha estat molt lànguida i van
ser per dues vegades arrendats els
seus locals. Actualment es troba
totalment paralitzada i l'abandonament i la poca cura que rep
amenacen de convertir-la en mines.
Els locals de la Cooperativa
de Consum de Sant Hilari són els
segons en extensió de totes les
comarques gironines. L'ampli patnmoni comprèn des d'una botiga amb magatzeín amplísim, fins
a una sala de ball en la que ja ballaven els nostres pares i algun
dels nostres avis. Té també un
bar i tot de petits locals que po
drien servir de complements o
de despatxos per moltes de les
entitats de la vila.

• ee
Farmàcies de torn
SELVA
STA.COLOMA FARNERS: Feia.
Arias
BLANES: Feia. Adell
LLORET DE MAR: FeU. Xavier
Mazo.
ANGLES: Feia. Adela Bonmatí
SANT HILARI: Feia. Xavier Mun
tal.

L'actual junta ha organitzat
la festa de demà passat precisament per tirar endavant el que
molts es pensen que ja està mort.
La festa consistirà en una audició de sardanes a dos quarts de
sis de la tarda a la plaça de Mn.
Cinto Verdaguer i a dos quarts
d'onze de la nit a la sala de ball
de la Cooperativa una festa popular i un gran ball a càrrec de
la coble-orquestra Màxims.
S'intenta també fer el proper
diumenge dia vuit d'abril una
Assamblea general a la que puguin asistir-hi els 227 socis de
l'entitat i en la que es tracti de
la incorporació de les entitats esportives i culturals de Sant Hilari en l'esmentada Cooperativa.

TRANSPORTS

Autobusos TEISA
GIRONA-SANTA COLOMA
DE FARNERS
Feiners; 12.30, 19 hores.
Festius: 21 hores.
Els dissabtes hi ha un servei especial a les 11.15 que arriba fins a Vilobí.

STA. COLOMA DE
FARNERS-QIRONA
Feiners; 8 hores.
Diari: 15 hores.

•

• •

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

MADRID - GIRONA
Dilluns; dimecres i divendres
a les 19 h.
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Aixi'ha de quedar el sector en edificació de la plaç^ segons consta a "El PLan Parcial del Mercadal" de l'Ajuntament de Girona.

Un edifici en construcció n'amenaca Tharmonia

Polèmica sobre la plaça St. Agustí
La plaça de Sant Agustí ha tornat a ser centre de polèmica. La construcció d'un edifici en eí solar del cine Albéniz, ha donat actualitat a la plaça. La darrera ocasió en què
Sant Agustí havia estat notícia va ser quan hom tingué el
projecte de fer-hi un aparcament subterrani.
Encara que e n aquesta ocasió, la polèmica no hagi agafat el ressò ciutadà que tingué la qüestió de l'aparcament
en cercles d'urbanisme i arquitectes, preocupa l'harmonia
visual que la plaça de Sant Agustí pugui mantenir.
"L'ordenació de la plaça de
Sant Agustí va ser la darrera cosa
important que s'ha fet a Girona.
A partir d'aquí, tot ha estat anàrquic", segons, ens comenten en
cercles d'urbanistes.
La planificació de la plaça data dels voltants del 1875 i és
obra de l'arquitecte Sureda.
Aquesta planificació es manté en
els diversos plans generals i en els
corresponents parcials. Així en
el Pla Mercadal del 1955 i en el
nou pla general del 71, la plaça
manté la seva fesomia.
Les grans voltes, esl balcons,
les finestres de mitja volta dels
entresols, donen a la plac una
imatge d'harmonia que cal conservar. Les perspectives de noves
edificacions, (actual idifici de la
Teisa, Coliseu), a més de les
obres engegades fan patir per
una imatge arquitectònica clàssica a Girona.
A l'Ordenació especial de la

plaça, feta l'any 1975,1'Ajuntament de Girona obligava les noves construccions a mantenir les
voltes i l'alçada a tota la plaça.
"A l'Ajuntament li ha faltat
previsió. Quan hi ha un sector
per ordenar, com era aquest sector de la plaça a on hi ha un edifici nou, que és el de Correus,
s'ha de compaginar la nova ordenació amb aquest edifici", comenta Ignasi Boseh. L'edifici de Corresu es construeix l'any 1928. Es preveu
l'arc lateral, però per la seva funció, no manté la façana lateral
igual que els altres edificis de la
plaça. Es trenca així, en part, la
lògica de la plaça.
"La gràcia rau, diu l'arquitecte Bosch, a compondre edificis
que ja són construïts. Segons
ell, el fet d3 haver-hi l'edifici de
Correus, implicava una ordenació general, però que amés conjumines amo Correus".

Sembla que el nou edifici, centre de la polèmica, mantindrà les
voltes, encara que no de pedra
tal i com haurien de ser, però no
s'ha estudiat l'enllaç amb Correus. "Hi haurà una paret que
sortirà més que l'edifici del cantó".
"De la mateixa manera que
l'Ajuntament ha obligat a construir les voltes, podia haver obligat a conjuminar els dos edificis".
Les diferències de volum fan
que la necessitat d'adaptació dels
dos estils sigui palesa. Ara ja és
tard, "ha estat la falta de previsió. L'Ajuntament havia d'haver
fet un estudi per compaginar el
sector".
Un altre punt conflictiu d'aquesta plaça és el sector que toca
a l'Onyar, la cantonada de la xurreria. Allà, no s'ha respectat l'última volta, icaldrà vigilar perquè
en l'edifici que s'ha de fer al solar del Coliseu això se solucioni
correctament.
Quant al sector sud, actualment hi ha la Teisa però el solar
ja és comprat per edificar-hi de
nóu, i sembla que no. hi haurà
problemes, donat que la connexió és fàcil
Jordi Mercader
Fotos Comalat

La diferència de volums amb l'edifici de Correus podria haver-se solucionat
jinh previsió.

Girona i Barcelona

Objectors detinguts
ahir, alliberats
Els nou objectors que varen ésser
detinguts abans d'ahir a la nit davant la Caserna de Girona quan
feien una seguda varen ser retinguts a comissaria durant el temps
d'identificar-los i fer-los les preguntes corresponents. L'advocat
havia comparegut immediatament.

Vista general de la Plaça de Sant Agustí.
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a Melilla. Segons els objectors, la
detenció de Pujol, basada en el
Codi de Justícia Militar, el 383
bis, que no s'aplicava des de fa
un any i mig, és en contradicció
amb la norma dictada pel Ministeri de Defensa l'any 1977, segons la qual es concedeix la situació d'incorporació ajornada
als objectors, tot esperant que
Al mateix temps foren detin- les Corts elaborin una llei d'obguts a Barcelona quinze objec- jecció i servei civil.
tors que protagonitzaven una se-,
Tant en el cas de Girona (del
guda davant el Govern Militar, que informàrem ahir) com en el
els quals han estat deixats en lli- de Barcelona, els objector varen
bertat, des del Jutjat de Guàrdia, . ésser conduïts bo i arrossegantahir al matí.
los fins als jeeps policials, ja que
es varen negar a caminar tot
El motiu d'aquesta acció conestirant-se a terra. En cap dels
junta era la demanda de la lliberdos llocs no va intervenir la
tat de l'objector Albert Pujol,
policia militar en cap moment.
detingut des del dia 20 de gener
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Socialistes de Figueres

''Nosaltres no farem demagògia'^
FIGUERES (Del nostre corresponsal Narcís Genis). — A la seu
de tots els partits de Figueres
només es parla en aquest moments de les eleccions municipals; tots van de bòlit. PUNT.
DIARI ha contactat amb ells
perquè ens expliquessin coses de
la seva candidatura i del seu programa; uns ens han rebut més
tranquils que d'altres però en
general no ens han pogut dedicar
massa temps, els preparatius de
la campanya que és a punt de començar no els deixa gaire temps.
Al llarg de la setmana anirem
passant revista de les set candidatures que queden, ja que una, la
dels comunistes de Catalunya
s'ha hagut de retirar perquè el
President de la Junta Electoral
de Figueres no l'ha acceptada
per manca de requisits legals:
l'ordre d'aparició d'aquestes
candidatures es fera segons l'ordre de vots aconseguits el 1-M.
Per tant avui presentem la dels
Socialistes de Catalunya PSCPSOE que varen guanyar les legislatives a la ciutat amb 4.488
vots (un 30 per cent) i que van
obtenir també majoria a la comarca de l'Alt Empordà.
La Candidatura dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
és formada pels següents noms:
1. Josep Maria Ametlla i Peris
2. Martí Palahí i Badruna
3. Maria Rosa Imbert i Albert
(independent).
4. Salvador Dumanjó i Colls
5. Alfons Romero i Dalmau
6. Joan Blanco i Ruiz
7. Jordi Arranz i Font
8. Carles Corretger i Llobera
9. Joan Manuel del Pozo i
Alvarez
10. Paquita Planella i Margall
11. Manuel Martínez i Requena
(independent)
12. Joan Quer i Torrent
13. Jaume Cairó i Llobet
14. Enric Sayo i Badet
15. Albert Carreras i Jofre
16. Jordi Pla i Planas
17. Joan Juàrez i Sànchez
18. Manuel Gòngora i Martínez
19. Montserrat Costa i Pou
20. Narcís Busquets i Rou
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Maria Rosa Imbert, núme ro 3

Martí Palahí, número 2

21. Josep Maria Poch i Imbert
En la seu del PSC-PSOE de.
Figueres hi vàrem trobar el Sr.
Ametlla, en Martí Palahí i n'Alfons Romero amb els qui vàrem
mantindré una xerrada entorn a
la perspectiva que ens ofereixen
les properes eleccions del 3-A i
sobre la gent que forma part de
la candidatura socialista. Així
n'Alfons Romero, historiador i
llicenciat jove de 28 anys, un
dels fundadors del partit a Figueres, ja que s'hi troben representats tots els sectors de la ciutat, hi ha gent de la política quotidiana, del món del treball, homes d'UGT que són quasibé el
50 per cent de la candidatura i
s'hi troba també la component
dels barris i gent amb professions
liberals, "i del món de la cultura". Després vàrem passar a les
preguntes:
—Sr. Ametlla, perquè es presenta vostè a les municipals?
—La meva resposta és molt
senzilla. Per un sentit de responsabilitat.
—Quines respostes penseu donar als problemes de la ciutat:
urbanisme, pressupost municipal,
serveis, ensenyament, sanitat, tràfic, etc...
—S'està confeccionant el programa, que encara és secret;
aquest és un programa molt precís amb dades de tipus general a

nivell de Catalunya i una segona
part amb els punts concrets de
Figueres; en l'elaboració d'aquest
programa hi intervenen diverses
ponències que toquen totes els
temes problemàtics.
Els barris seran escoltats
A través de les negociacions
de veí'ns dins del que permet
l'actual llei municipal, que esperem que canvií'aviat. Els barris
seran escoltats i nosaltres no fem
demagògia entorn a això ja que
dintre la nostra candidatura hi
ha persones com ara a això Joan
Blanco, Jordi Arranz i Carles
Corretger que viuen als Barris
(Sant Josep, Culubret i Marca de
l'Ham) i que hi han treballat i en
viuen els problemes. Arreglarem
els barris des de dins, no des del
centre de la ciutat. Totes les
queixes dels ciutadans particulars i entitats seran escoltades;
ara bé, hem de tenir en compte
que estem limitats per l'actual
llei municipal.
—Amb quins partits o coalicions penseu pactar dintre l'Ajuntament, per poder triar l'Alcalde?
—Això es difícil de preveure
sense veure els resultats.
El número 1 d'aquesta candidatura, Josep Maria Ametlla, el

La sortida de PUNT.DIARI

Esperançadora acollida
PUNT.DIARI, que havia de sortir al carrer el
proppassat dia 20 i que per causes tècniques hagué
de traslladar la seva sortida al 25, ha estat rebut a
la capital de l'Alt Empordà amb veritable interès
i els comentaris que hem escoltat pel carrer, malgrat que fan referència a les anomalies de la seva
sortida, són francament optimistes. La gent ha
sabut veure la intenció del diari des d'un primer
moment i després d'acollir-lo amb esperança fa
pronòstics de signe favorable de cara al futur del
nostre diari en català.
Temps endarrera saludàvem des de les ante.nes de Ràdio Popular el propòsit d'un diari en
català, independent, professional i amb la vista
posada en la vida de les comarques, deient que
era "un fet cultural que ens havia enorgullit a
tots". Ara, després d'uns quants números en els
quals hem hagut de reconèixer una línia de millorament indiscutible, crec que hem de valorar
l'esforç i els sacrificis del grup que va tenir la idea
i que no ha parat fins a convertir-la en realitat.
Per la meva banda estic convençut que
PUNT.DIARI serà el que nosaltres vulguem que
sigui. Podem cooperar en el seu manteniment, en
el seu millorament i, per tant, en la seva eficàcia
informativa o de servei, fent-nos socis de la coo-
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perativa, subscrivint-nos al diari, anunciant-nos
en les seves pàgines, comprant-lo, etc... Si endevinem en nosaltres una voluntat sincera de col.laboració, trobarem indubtablement la forma més
adequada d'aportar-la. Una altra forma de col·laboració pot ser, per exemple, la d'integrar vocacions periodístiques als equips de redacció.
Figueres ha acollit PUNT.DIARI amb cordialitat i veient en ell una eina informativa àgil, seriosa i puntual que ens feia una bona falta i que
ara descobrim il.lusionadament. Les comarques
han estat marginades durant massa temps i ha estat aplaudida amb entusiasme la idea feta realitat
d'un diari que sense deixar la informació internacional, estatal, nacional i provincial, té en compte
la vida de les comarques i fa els possibles per reflectir-la.
Amb una micad'equanimitat es pot veure que
PUNT.DIARI ha de conquistar moltes fites i ha
de superar molts obstacles per ser tot el que desitgem que sigui. Però d'acord amb la mateixa
equanimitat, hem d'estar d'acord en la constatació d'una intenció que brilla en cada full del nostre diari en català i que ens fa augurar iin futur
molt brillant i positiu. Com hem dit, depèn de
nosaltres. De tots.

Manuel Pont i Bosch

inxMy fi.r.

Josep Maria Ametlla i Alfons Romero amb en Raventós

futur batlle de Figueres, és un
advocat que exerceix, ha treballat dins del món Cultural, concretament havia estat President
de rOmnium Cultural en la seva
delegació a L'Alt Empordà, fins
que va dimitir no fa gaires mesos
per desacord amb la gestió de la
direcció d'Omnium de Barcelona.
Es fill del periodista i polític
Claudi Ametlla.
En Martí Palahí, número 2
dels socialistes, s'ha destacat per
la seva lluita sindical s l'UGT, ha
participat en moltes activitats
culturals i populars de la comarca, és un dels fundadors del PSC
a L'Alt Empordà. Col.laborà en
els primers temps amb L'Assemblea de L'Alt Empordà. Es solter
i empleat de Banca.
Maria Rosa Ymbert, tercera
de la llista, bibliotecària. No cal
dir la seva intensa activitat dins
del món cultural de Figueres;
fins fa poc era membre de la
Junta d'Omnium Cultural. Es un
personatge molt popular i molt
conegut per la seva participació
en totes les activitats de caire popular; ha estat organitzadora i
promotora d'infinitats d'actes a
Figueres. Es independent.

puntets
FIRA DEL LLIBRE D'OCASIO.
Segons rumors recollits en fonts
de garantida solvència, l'Agrupació de Cultura del Casino Menestral, amb motiu de complir enguany el vint-i-cinquè aniversari
de la seva existència, organitzarà
el dia 3 de maig la Fira del Llibre
d'Ocasió antic i modern, bo i esperant que aquesta nova activitat
assoleixi les mateixes fites de la
Fira del Dibuix i de la Pintura.
La Fira del Llibre d'Ocasió es
realitzarà si no sorgeixen impediments de darrera hora en el marc
de la Rambla.
FIGUERES. — Primer expedient
aprovat per la Generalitat de Catalunya.
El departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el primer expedient que fa referència a la nostra ciutat. Es tracta de l'aprovació
dels Estatuts de Is Fundació Pública de la Guarderia Infantil laboral de l'Ajuntament de Figueres, que havia estat tramitat per
l'Ajuntament de Figueres mitjançant el Govern Civil de la Província.
Es tracta del primer expedient
que la Generalitat de Catalunya
aprova per a la capital de l'Alt
Empordà.

Salvador Dumanjo Colls, militant socialista que portà una forta activitat ha quan era al PSC
(Reagrupament) d'en,Pallach; és
un tècnic de la qüestió municipal i actualment treballa dins de
la Comisió de Fires de l'Ajuntament.

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

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

Clínica Creu Dr. Vila 50 36 50

Agenda.
3 de març. Organitzat pel
taller de Teatre, en el Patronat de la Catequistica, la
Mercè Broquetes ens representarà:
«Mercè dels uns Mercè
dels altres».
Exposicions
FIGUERES — A ia sala d'exposicions de la Caixa, pintures de Josep
N\.' Comte fins al Í 6 de març.

Avisos
—Omnium Cultural de Figueres
ha convocat el 6è concurs per a Joventut 19/9. L'esmentat concurs
s'organitza amb la col·laboració de
Ràdio Popular de Figueres, el Patronat de la Catequistica, i la Caixa de
Pensions.
Es tracta d'un concurs de treballs
en llengua catalana en torn als temes de lectura, recitació i dictat, redacció, història, literatura i poesia,
ciències, astronomia i química. Les
edats dels concursants són establertes entre els 6 i els 18 anys. El termini de presentació dels treballs finalitza el 30 d'abril.

Farmàcies de torn
ALT EMPORDÀ
FIGUERES: Feia. Soler
ROSES: Feia. ILstrella Hellín

Baix Empordà

8 de març
del 1 9 7 9

Un edifici encaixonat

orroellar les normes
urbanístiques, de banda
TORROELLA DE MONTGRÍ. (Del nostre corresponsal
Josep Lloret). — Les güestions urbanístiques són, molt sovint, tema del dia a là major part de les comarques catalanes, però, principalment, en aquelles que per la seva situació geogràfica queden a prop de la costa.
La pèssima planificació urbanística que s'ha fet al voltant de
l'especulació del sòl han convertit pobles sencers o una part
d'ells en zones inhabitables carents d'un mínim de eonfortabilitat, on la vida s'hi fa desagradable i d'on se'n tenen ganes només
de sortir-ne. Un exemple escandalós de com no s'han de feries
coses el tenim a Torroella de
Montgrí on podríem qualificar la
situació actual de caòtica. L'anarquia en qüestió de llicències d'obres és total i el solicitant no sap
mai on atendre's puix sembla
que segons qui sigui es fa més o
menys en qüestió d'interpretació
de lleis. La fotografia en qüestió
ens diu que no cal ésser cap tècnic per adonar-se que aquí, en
aquest cas, alguna de l'aparell administratiu municipal ha fallat a
l'hora de donar la llicència d'edificació. L'edifici dels balcons, de
tres plantes, va construir-se l'any
1964 i va ésser el primer de la
zona compresa entre els carrers
Joan Maragall, Santa Caterina i

Travessera de Santa Caterina en
un lloc que tot eren camps. Ja
de principi sembla que no s'hi

va aplicar cap mena de norma ja
que no hi havia Pla Parcial que
pogués regular l'edificació, i, en
conseqüència, el constructor va
edificar el 100 per cent en obertura als quatre vents tal com demostra la fotografia.
IN ornes promeses
Segons diuen els veíhs en una
carta adreçada a la Comissió Provincial d'Urbanisme el constructor va assegurar a l'hora de la venda, que el solar on ara s'aixeca
l'édifici polèmic, no seria mai
edificat i que, si ho era, ho seria
a base de petites vivendes com la
que queda en mitg dels dos blocs.
Però el temps sembla que s'en
va dur les paraules i la qüestió és
que el mateix constructor va ésser qui va edificar el nou bloc
que ha ocasionat que els veihs
« mostrin preocupats perquè de
la mateixa manera que s'ha construït aquest pot arribar aaixecar-

Preparació intensa

£)es d'aquests balcons es podrien veure només paiets (Foto Lloret)

ta, reconeguent a la Comisió
d'Urbanisme que ells poc saben
de lleis, però que entenen que
una cosa és la legalitat, i altra la

licitud, dipositant, per últim, la
seva esperança en la nova política urbanística que surti de la
Generalitat recobrada.

Ja s'està enderrocant

Elecció de pubilles per
Festes de Primavera
PALAFRUGELL. (Del nostre
corresponsal Santi MassE^er). —
Poc a poc és van cremant etapes
dins de la programació de les
Festes de Primavera. Primer fou
el concurs de cartells, després l'aparició de les bases que regiran
les carrosses que participaran al
"XVII Carroussel Costa Brava",
i ara es l'elecció de pubilles de
les diferents sales de festa i discoteques de la vila, que culminarà en l'elecció entre elles de la
que haurà d'ésser la Reina de
les Festes de Primavera.
'^ El grup organitzador està demostrant una eficiència digna
d'elogi. Ja no aquest any sinó
des de la passada edició uns aires
de renovació i afany de popularit-

se'n un altre en el lloc on ara hi
ha la caseta i en aquest sentit
sembla que ja hi ha qui es mou
per fer-ho.
Si això esdevingués el nou edifici quedaria a un pam dels balcons, en una situació gens confortable per a qui va comprar sota unes condicions que, sembla,
no s'han complert.
En l'escrit adreçat a la Comissió d'Urbanisme de Girona els 34
veihs demanen la revisió de les
llicències, al·legant diversos motius.
Entre d'altres, després de denunciar la manca d'atenció municipal respecte al cas, al·leguen la
necessitat de -suspendre provisionalment les llicències d'edificació
en aquesta zona tan conflictiva,
esperant la renovació del Plà General, que únicament la inopérància municipal ha impedit que es
fes, a pesar d'haver caducat el
temps d'efectivitat del esmentat
Plà, condemnant aquest veins a
viure en una zona que ells qualifiquen com la de més alta densitat demogràfica de Torroella^ i
en la que no hi ha ni carrers asfaltats, ni voreres, ni il.luminació i qui manca tota mena d'equipaments i de serveis.
Acaben, els que signen la car-

zar al màxim les festes bullen
pels carrers de la vila.
Hom confia
que el polèmic
local per construir les carroses,
que tanta suor ha costat, pugi estar llest per utilitzar-lo d'immediat. Els carrossaires ho desitgen,
i els organitzadors i l'administració resen perquè sigui així, per
tal d'esborrar d'un cop una llarga problemàtica.
Aquest any la XVII edició
de les festes de Primavera de
Palafrugell se celebrarà des del
26 de maig fins al 4 de juny, i
volen ésser en sintesi el que foren l'any passat, però amb més
participació popular. Les autèntiques festes del poble.

Unes festes que cada any van a mes (1 oto ar\iu)

••• T R A N S P O R T S •••
Autobusos SA R FA
CALONGE ENCREUAMENT (Dtarr)

ENCREUAMENT CALONGE (Diari)

Matí; 7.00. 7.45, 9.05, 11.30.
Tarda: 15.50,17.05,18.00,20.10

Mati: 87.25, 8.35, 9.40, 12.00.
Tarda: 16.30. 17.30, 18.35, 20.45.
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Adéu, teatre Carme de Palamós
La imatge fotogràfica ni és
de la guerra xinesa-vietnamita
ni és la cacera de l'oca a cops
de roc. És, un paleta que, amb
la seva "maceta i escarpra",
treballa a la demolició del Teatre Carme de Palamós; i l'ocellot que esbatega les ales és
l'Au Fènix, que coronava la
part alta de la façana modernista d'aquest magnífic teatre, fet construir pel patrici
palamosí Isaac Matas qui l'inagurà l'any 1912.
Una vegada consumat l'enrunament, hi ha el projecte de
fer-hi blocs de pisos i botigues
als baixos. Això vol dir que
no quedarà absolutament res
que assenyali l'antiga existència d'un Teatre a l'Eixample
de Palamós.
Ben mirat, però, sí que podria quedar quelcom material
que ho recordés a les futures
generacions, i això és l'escultura de l'Au Fènix, per guardar-la al Museu Cau de la Costa Brava, amb un repeu on hi
h í ^ é s una inscripció donant
fe de la seva procedència. Sabem que l'alcalde, en Francesc Fernàndez, ho ha demanat al promotor de la urbanitzadora, Josep Gual, de Begur.
I no dubtem que aquest senyor acceptarà de cedir-la al
Museu de Palamós.

y"

C. Mauri

carnet
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 3 0 0 7 61

PALAMÓS
Guàrdia Civil 31 41 87
Bombers 31 49 35
Casa de Socors 31 44 45
LA BISBAL
Guàrdia Civil 64 09 30
Bombers 64 09 75
Casa de Socors 64 01 83
Hospital Municipal 64 01 10
Clínica L'Aliança 64 01 83

Farmàcies de t o m
BAIX EMPORDÀ
LA BISBAL: Feia. Figa,
PALAFRUGELL: Feia. F . Suner,
PALAMQ&:.FcÍ3, Prat-.
S. FELIU GUÍXOLS: Fcia.VaUs
TORROELLA MONTGRÍ: Feia.
Pla.

1 íl
*W

Gairrotxa^ Cerdanya

8 de març
del 1979

Balanç de les eleccions a la Garrotxa

Convergència s^ha vist
consolidada

Els volcans es van destruint (Foto Mel)

Cap a Santa Pau

Encara es treuen
gredes als volcans
Fa força més d'ün any (des del
2 d'Octubre del 77) de la concentració multitudinària a les grederes del Cruscat, el volcà mes característic de les nostres contrades. A aquella "ocupació" pacífica hi assistiren un miler de persones i representava el recolzament
popular i massiu a una campanya
anti-explotació de les graderes
que s'havia iniciat temps enrera
amb informes, a Olot-Misión, treballs de la Comissió Promotora
per a la protecció de la Zona volcànica i altres actes a l'estil de
conferències i xerrades.
Tota aquesta campanya popular va fer moure ràpidament als
organismes implicats, que fins llavors s'havien limitat a deixar córrer els esdeveniments, de manera que pel febrer del 78 l'ajuntament olotí, el de Santa Pau i
l'empresa encarregada de l'extraccció Minas de Olot, SA, arribaren
a un acord per establir els límits
ció i les quantitats de gredes que
hom podia extreure.
No hi ha dubte que tant a Olot
com a tota la Garrotxa, els volcans són molt apreciats: ja no
parlem des del punt de vista del
naturalista, científic o geòleg.
Senzillament, l'home garrotxí,
enamorat del paisatge de la seva
terra, orgullós ell de viure en una
zona única en el món geològicament parlant, defensa per totes
aquestes raons als volcans.
Naturalment, l'esforç realitzat
per la Comissió Promotora per a
la Protecció de la zona volcànica,
va tindré el corresponent recolza-

de les zones aptes per a l'explotament popular (a més de les mil
persones reunides al Cruscat,
moltes més estaven i estan en
contra de l'explotació comercial)
en tot moment. Però a partir de
l'acord Ajuntament Olot-Ajuntament Sta. Pau i Minas de Olot SA
el tema va quedar "congelat". El
ciutadà mitjà de la nostra ciutat
ha viscut un gran parèntesi d'ignorància sobre aquest tema dels
volcans.
De cop i volta, L'Olotí, en el
seu darrer número (divendres passat) publica en les planes centrals
un ampli informe sobre la història
de l'explotació volcanològica a la
Garrotxa i la situació actual de la
mateixa.
S a n t a Pau, i n d i f e r e n t
En aquest treball, el batlle Casas assegura que en aquests moments "no s'extreu ni un gra de
greda del terme olotf', afegint
que "és el municipi de Santa Pau
l'afectat per les extraccions".
A Santa Pau no sembla afectar
tant entre la població el que una
companyia minera es dediqui a
"menjar" les muntanyes de les seves contrades (en les que destaca
el Puig de Martinyà) i tant l'actual batlle Triadú com el futur,
Juanola, igual com la gent del seu
poble, no donen gaire importància a la desaparició dels volcans.
Sembla ser que gràcies a la
companyia Minas de Olot SA es
va porder acabar el poliesportiuSta. Pau (de recent innauguració),

F.slògan de la campanya de l'any passat (Foto Mel)
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concretament amb una ajuda de
600.000 pessetes i en l'explanació
del terreny. Apatia seria la paraula que donaríem per a relacionarla amb l'ambient que sobre els
volcans —i seguint amb l'informe
de L'OLOTI— es respira a la pintoresca localitat de Santa Pau.,
Així estan les coses, després
de quasi un any i mig d'ençà que
es va fer aquella multitudinària
concentració a les grederes del
Croscat. Evidenment les extraccions han disminui't (la quantitat
s'hauria de discutir), però cada
dia baixen cap a Olot o cap a Banyoles els camions que amb mantes tones de greda es desplacen
cap a les indústries d e transformació.
No creiem que això sigui el
que volien tots els que recolzaren
—de la manera que fos— la campanya anti-extracció de fa dos
anys. Encara es treu greda. No és
del terme municipal d'Olot, però
és que ens ha d'importar a quin
ajuntament pertanyin les tones
que cada dia marxen d'una zona
única en tot el món pel que fa a
aquests materials?

Quan tots ja hem tingut temps de recuperar la son que ens
prengué la diada de les eleccions generals de I'l de març, hem
cregut convenient de fer una comparació entre els resultats
d'aquestes darreres eleccions i els del 15 de juny de 1977, en
l'àmbit garrotxí.
Hem d'assenyalar, en primer lloc,que Convergència Democràtica, aquesta vegada fent coalició amb Unió Democràtica, s'ha
consolidat com la força política amb més pes a la Garrotxa, i
ha mantingut gairebé tots els seus vots respecte ais del Pacte
Democràtic, coalició que aniria a ocupar un mateix espai electoral. Pel contrari, els Socialistes, aquí a la comarca, han vist
com els seus vots han baixat considerablement, eí que indica
que el vot ha estat conservador, idea recolzada per l'augment
de vots de CC-UCD, que imprevisiblement ha aconseguit tants
vots com els socialistes. De la mateixa manera que arreu de les
comarques gironines, el vot ucedista ha causat una gran sorpresa, puix que la UCD és un partit que gairebé no se'l coneixia
per aquestes contrades, si ens remetéssim al nombre d'activitats
portades a terme a la comarca.
El PSUC ha augmentat els seus vots, especialment a Olot,
on el 3'6 per cent del 15 de juny ha deixat pas a un 7'5 per
cent, dades que malgrat que mouen en un percentatge baix,
marquen una línia ascendent d'una envers l'altra.
L'abstenció, el PSUC i l'Esquerra han restat vots als Socialistes, com apuntàvem més endarrera. L'Esquerra, com es preveia,
ha aconseguit més vots que a les passades eleccions, quan es
presentava junt amb el PTÈ en la coalició de l'Esquerra de Catalunya. Aproxiraativament, l'augment del seu percentatge va a
l'hora amb la resta del Principat,
Referent als vots recollits per la Coalició Democràtica,
aquests no s'allunyen dels obtinguts el 15 de juny per l'Alianza
Popular, que venia a cobrir el mateix espai polític.
Com à dades significatives, la consolidació de Convergència
al contrari de la resta de les comarques gironines, en les quals
ha baixat la seva influència. El fort arrelament a la comarca ve
donat per l'existència de la petita i mitjana empresa com a base
econòmica. L'augment de vots del PSUC cal atribuir-lo a la major influència d'aquest partit al barri d'inmigrats de St. Roc, i a
la seva major organització d'ençà del 15 de juny. I cal assenyalar, per últim, la baixa dels vots dels Socialistes contraposada al
triomf dins la circumscripció electoral i l'augment de la UCD,
és a dir del vot enfront la por de l'altemativa socialista.

MEL

carnet
GARROTXA
Delegació de PUNT.DIARI a Olot:
Pça. Carme, 2
Telèfons 2 6 0 4 6 2 - 2 6 1 7 5 0
OLOT
Guàrdia Civjl 26 01 20
Bombers 26 00 00
Casa de Socors 26 00 12
Seguretat Social 26 05 63
Hospital Municipal 26 00 12
Creu Roja 26 23 18
Hospital de Sant Jaume 26 00 12
Clínica Hosp. Municipal 26 14 85
Clínica Sta, Maria Tura 26 09 0 0

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

GARROTXA
O L O T : Feia. Jordi Vayreda
B E S A L Ü : Feia. Gratacòs - Servei
permanent només per a urgències.

CERDANYA
PUIGCERDÀ
Policia 88 01 29
Guàrdia Civil 88 01 46

CERDANYA
PUíGCERDÀ Feia. Muntaner.

Reploblacicí piscícola

Cinquanta mil truites al Segre
PUIGCERDÀ (Del nostre corresponsal Alfons Brosel). — Procedents de la piscifactoria de
Capdella han estat deixades anar
a diferents trams del riu Segre
50.000 exemplars alevins de truita comuna.
Aquesta repoblació, que ja fa
temps era esperada pels aficionats
a la pesca en general, i per l'Associació de Caça i Pesca de la Cerdanya en concret, ha estat proporcionada per Icona i presenciada pel seu enginyer i cap provincial de Lleida, Manuel Tobes.
La longitud mitjana d'aquests
alevins és de 8'5 a 10 centímetres, el que fa preveure que fins a
la propera temporada no seran
prou grans com per a poder ser
pescades.
Les truites han estat deixades
anar concretament en el Molí de
Prats (acotament d'Isòbol), a Sanabastre (Vedat) i a Soriguerola

(acotament de Puigcerdà), tres
llocs que com es pot veure pertanyen tots a la Cerdanya i que són
un veritable paradís per als pescadors.
Cal aclarir que la repoblació a
què fem referència havia estat
promesa ja fa temps per Joan Roc
Carulla, enginyer i cap regional
d'Icona, per compensar com fos
el mal causat per aquest organisme en alguns trams del Segre que
foren canalitzats.
L'Associació de Caça i Pesca
de la Cerdanya ha aconseguit que
aquestes obres quedin paralitzades fins al mes de setembre, fet
molt important de cara a la present temporada de pesca.
També durant aquesta setmana l'Associació de Caça i Pesca,
representada per la persona de
Josep Moliner, discutirà en diverses reunions a nivell provincial
que tindran lloc a Girona la ma-

nera d'acabar amb tota aquesta
mena d'obres que es fan en el riu
Segre.

Les piscifactories, esperança
dels pescadors

Catalunya

PUNT
1968-1978

Els bancs
de Catalunya
es fan
més forts
BARCELONA. - La quota de mercat dels bancs catalans sobre el total de la banca
espanyola s'ha duplicat i més
en els darrers deu anys,
En aquest mateix període,

els fons propis dels bancs catalans haU'passat de representar un 4,91 per cent de tota la
banca espanyola, a ser-nè un
12,12 per cent. Igualment la
inversió ha passat d'una cuota
de mercat del 4,87 per cent
al 10,40 per cent.
El servei d'estudis de la
Banca Mas Sardà arriba a la
conclusió que, mentre els
bancs amb el seu social a Catalunya han guanyat quota de
mercat de forma progressiva,
el volum mitjà ha crescut de
forma espectacular fins al
1973, i s'ha estacionat després
i, fins i tot, ha devallat ara no
fa gaire.

"Torras Herreria" compra "Altos Hornos de
Cataluna"
L'empresa "Torras Herreria y. Construcciories" ha formalitzat un acord amb "Altos Hornos de Gataluíia"
mitjançant el qual es queda
amb el 60 per cent del capital
d'aquesta.
El Banc Industrial de Catalunya, accionista de les dues
societats, ha fet enllaç de l'operació.

Sessió enfervorida

Concert
número mil
de la Coral
Sant Jordi
BARCELONA. - La Coral
Sant Jordi va oferiren el Palau
de la Música, ple de gom a
gom, el seu concert número
mil, que inclpia peces de Monteverdi, Bach, Mozart, Stravinsky, Brüdieu, Toldrà,
Bràhms, música del "Llibre
Vermell" de Montserrat i que
acabà amb un emocionat cant
d'"Els Segadors".
Eren al palau polítics i intel·lectuals catalans que han
estat vinculats a la història de
la Coral, fundada l'any 1947,
i que és dirigida per l'Oriol
Martorell.
Una llarga ovació va saludar
la presència d'Oriol Martorell
al front de la Coral, i tots els
seus antics membres van ser
obligats a posar-se dempeus
per a correspondre a les aclamacions enfervorides del púbUc.

GRÀFIQUES

HIRNEllS
Freser, 33
telèfon 2 1 6 S 1 4
GIRONA

8 de març
del 1979

Es perllongarà fins a finals de setmana

Carles Sentís:

Viatge de Tarradellas,
eminentment polític
El viatge a Madrid del president Tarradellas té un contingut
clarament polític que va bastant
més enllà d'una simple discussió
de les qüestions administratives
que es puguin derivar de les properes eleccions municipals i provincials; aquesta és dmenys l'impressió que es té en cercles ben
informats i també la que es deriva de tota una sèrie de detalls relacionats amb la visita.
Són pocs els qui dubten que
la prolongació de la durada inicial
del viatge té entre altres objectius
el de trobar el moment per a una
audiència del Rei amb Tarradellas. Un encontre d'aquest nivell
donaria a l'estada madrilenya del
president de la generalitat unes
connotacions de contactes d'estat molt significatives en un moment polític com l'actual, tot subratllant aquest sentit la preocupació del president Tarradelles
per situar les seves funcions en
un mard'acció d'estat i, sobretot,
per remarcar a cada moment les
diferències entre el restabliment
de la Generalitat de Catalunya i
la creació de les altres autonomies.
El limitadíssim acompanyament de Tarradelles subratlla, a
més, la direcció essencialment
política del viatge. El professor
Sureda^ vice-president de la Comissió Mixta de traspassos, no
s'ha desplaçat a Madrid, dada
que confirma que el problema

dels traspassos no serà el central
de les converses. Amb el president anaren a Madrid el secretari
general de la Presidència, Josep
M.a Bricall, i les respectives mullers.'
Davant la prespectiva d'un
allargament més o menys notable del període provisional de la
Generalitat, el panorama renovat
de l'Administració que sor^rà de
les eleccions municipals, de les
de segon grau per a les Diputacions i el mateix canvi de Governadors Civils, són un problemes
que constitueixen la base de les
converses entre Terradelles i el
Govern.
El president Tarradelles intentarà saber, ara que es faran
eleccions locals, quin és el significat concret de la integració de
les Diputacions i també de les
gestions "dels interessos generals
de Catalunya" que es parlen en
el decret de restabliment de la
Generalitat.
No ha passat despercebuda als
observadors i polítics l'energia

El "Dia de la dona treballadora''

Cicles polítics i culturals
sobre la diada feminista
BARCELONA. - "La donà ha
d'integrar-se en els partits polítics, encara que allà la lluita sigui
més dura, ja que en els mòvi^
ments feministes corre el risc de
situar-se en una lluita marginal",
ha manifestat l'escriptora Maria
Aurèlia Capmany en un acte
o^anitzat pel PSC (PSC-PSOE)
amb motiu del "Dia de la dona
treballadora", amb el títol de
"Dona, socialisme i treball".
"Amb la incorporació de la
dona en els grups polítics —afegies pot aconseguir desestabilitzar
la burocràcia masculina dels partits. I vull assenyalar que és simptomàtic, en els moments de major responsabilitat política, que
les dones abandonin el feminisme per dedicar-se amb profunditat a la política".
A continuació, Anna Balletbò
ha tractat el tema de "La dona i
el treball", fent una clara diferenciació entre la teoria i la pràctica
de la dita, avui reconeguda universalment en teoria: "a igual treball, el mateix sou". Ha demanat
Anna Balletbò la limitació de les
hores extraordinàries fins que la
plena ocupació sigui un fet, així
com la creació de centres professionals per a les dones en els barris.
Han parlat també Pilar Suero
sobre "Dona i societat"; Mercè
Sala sobre la problemàtica de la
dona sota el punt de vista de l'ordenació territorial i de l'habita-
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cle; i Francesca Marjoret, sobre
"Dona i assistència social".

Cicle de conferències i
cinema
Entorn del dia de la dona treballadora s'han oi^anitzat així
mateix a Barcelona nombroses
manifesdtacions reivindicatives i
culturals de caire feminista, entre les quals destaca un cicle de
conferències i un altre de pellícules de temàtica feminista.
El programa de conferències,
que se celebrarà al Col-legi d'Arquitectes, es fa sota el títol
d'"Emancipació femenina, utopia, realitat o engany", i hi intervindran Alice Scwarzer, feminista alemanya directora de la revista "Emma", la historiadora anglesa Sheila Ecwbotham, l'escriptora catalana Maria Aurèlia Capmany, la psicoanalista Margaret
Mitscherlitch i altres.
Quan al cicle de cinema, organitzat per l'Institut Alemany
de Cultura, en col-loboració amb
la Filmoteca nacional, es projectaran divendres i dissabtes de
març i abril un total de dotze pellícules de temàtica feminista, totes elles concebudes i dirigides
per dones. Hi seran representades les diferents nacionalitats espanyoles i diversos gèneres com
són el documental, la pel·lícula
• experimental i la ficció.

^ ^
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''UCD potenciarà
la seva presència
a Catalunya''
MADRID. — La unió del Centre
Democràtic potenciarà la seva
presència a tots els centres de
poder regional (sic) de Catalunya,
Carles Sentis manifestà també,
sempre segons l'agència Efe, que
UCD defensa la representativitat
de les comarques catalanes per tal
de no limitar la representació catalana a alguns sectors del territori, sinó perquè tota Catalunya
estigui realment representada a
tots els òrgans de poder.

amb què es manifestà abans
d'ahir Joan Reventós, líder dels
Socialistes catalans, en la seva
negativa d'acceptar qualsevol pas
que impliqui una confirmació de A Lleida es presenten 4 7 4
les Diputacions Provincials.
llistes
La ferma posició mantinguda
per Reventós en la seva recent
A tota la circumscripció de
roda de premsa, s'ha d'interpretar com un suport de les gestions Lleida s'hi presenten unes 474
que Tarradelles emprèn aMadrid, llistes, per cobrir 255 municipis.
i des d'una perspectiva de par- Centristes de Catalunya en pretit com un atac directe a la UCD senten 108, seguits de Convergèni a la seva política "comercalista" cia i Unió amb 32, PSC (PSCPSOE) amb 23, ERC amb 17, i
amb relació amb l'Estatut.
PSUC amb 8.
Fa tota la impressió que els
A Lleida capital, es presenten
Socialistes com també CDC i
PSUC volen posar la UCD cata- nou candidatures. Antoni Ciuralana davant les contradiccions na encapçala la dels Socialistes
que suposa la propaganda favora- de Catalunya; Soporta, que ha
estat elegit per a senador, la de
ble a les comarques com circms- Centristes de Catalunya-UCD, Jo"cripcions electorals i, d'altra ban- sep Oliver, pel PTC; Albert Vives,
da, la manca de resposta dels per l'ERC; Josep Antoni MassaCentristes catalans als ja clarís- na, pel Partit Carií; Josep Duran,
sims intents governamentals de per Convergència i Unió; Antoni
consolidar no solament les pro- Soler, per Coalició Democràtica;
víncies sinó també les mateixes Magda Ballester, per l'Agrupació
Diputacions provincials.
d'Electors Independents.

País Vklencià

El Govern Civil,
contra el PSOE
VALENCIÀ. - El Govern
Civil de València s'ha contituit en part actoi-a i ha tramès
les seves actuacions a la autoritat judicial contra el secretari de premsa del PSOE, Xavier
Sanz, per pressumpte delicte
de desacatament i calúmnies,
en haver insinuat "alteracions
artificials" en el recompte de
vots.
Acabada la jornada electoral del primer de març, els escrutinis oficiosos semblaven
dubtosos per la petita diferència entre els senadors Manuel
Broseta Pont (UCD) i Joan
Antoni Sanz (PSOE), que han
fet que l'opinió pública restés
pendent de l'escrutini oficial,
que començà ahir.
Mentrestant, Xavier Sanz,
secretari de premsa del PSOE
al País Valencià, va dir que
"filtracions" procedents del
Govern Civil li permetien pensar en possibles alteracions artificials". A la vista d'aquestes
declaracions, el Govern Civil
ha fet pública una nota en la
que anuncia la provisíonalitat
dels resultats que s'anaven donant i la seva constitució com.
a part actora en el procés davant l'autoritat judicial.

Ha guanyat el
Pafs Valencià
"En aquestes eleccions ha

guanyat el País Valencià, ja
que no han aparegut, com a
d'altres regions, parlamentaris
no representats en l'organisme pre-auitonòmic que d'alguna manera puguin recollir el
vot de frustració davant l'activitat duta a terme per
aquests", ha dit el president
del Consell del País Valencià,
Josep Lluís Albifiana Olmos,
candidat electe del PSOE per
al Congrés de Diputats, en
una roda de premsa mantinguda amb els mitjans locals.
Manifestà després que la
correlació de forces expressada arran de les darreres eleccions era la mateixa que el 15
de juny del 1977, amb el
PSOE com a partit majoritari
encara que la UCD hagi absorbit eJ vot d'Aliança Popular i
que el PC del País Valencià
hagi eixit amb els vots ja previstos.
Pel que fa a l'auge del
PCPV, Albifiana va dir que els
comunistes s'havien convertit
en "partit frontissa", com ho
és el Partit Liberal alemany. I
quant al projecte d'Estatut
del País Valencià, va dir que
"el plenari ha de ser l'autor
del projecte que es trameti a
les Corts".

8 de març
del 1979

ARI

Diputació Permanent del Congrés de Diputats

Eleccions

Socialistes i comunistes,
preocupats pels conflictes

els resultats

Ahir es reuní a Madrid la Diputació Permanent del Congrés dè diputats de Tzinterior legislatura. Malgrat que a Fordre del dia figuraven només temes referits a la convalidació
o derogació de decrets Ueis i la possible tramitació, com a
projecte de llei, del decret de seguretat ciutadana, els socialistes, recolzats pels comunistes, plantejaren l'oportimitat
d'alterar l'ordre del dia per considerar diverse qüestions de
vagues, ordre públic i altres temes. Aquesta proposta socialista fou objectada per UCD i AP, per la qual cosa la mesa
obrí u n debat previ sobre la qüestió i, finalment, rebutjà
l'alteració de l'ordre del dia.
En començar la secció, el portaveu socialiste Gregorio Peces
Barba, va preguntar quines foren
les raons per les quïls no havia
aparegut en el BOE la ressolució
de la Diputació Permanent del
Congrés que convalidà els decrets
lleis sobre seguretat ciutadana i
mesures econòmiques-fmanceres
de l'administració local. El senyor
Peces Barba, que qualificà el fet
com a negligència inacceptable i
desconsideració del Parlament,
apuntà la possibilitat que respongués a la pregunta algun dels
membres del Govern que es trobaven presents a la sala, més concretament Fernando Abril Marto-.
rell i els senyors Calvo Ortega i
Cavero.
Seguidament, Gregorio Peces
Barba va demanar informació del
ministre de l'interior, "amb la
major urgència", sobre els successos ocorreguts a la vila madrilenya de Parla que costaren la vida a un jove, i expresà la seva repulsa per l'atemptat terrorista
que acabà amb la vida del general Munoz Vàzquez.
Per la seva banda, el portaveu
dels socialistes de Catalunya,
Martín Toval, demanà informació
al ministre de Defensa sobre les
actuacions que han portat a la
detenció a Catalunya de 23 objectors de consciència i a l'empresonament d'un altre a Melilla.
El portaveu comunista, Jordi
Solé Tura, expressà el recolzament del seu grup a les formulacions socialistes i digué, tot referiant-se als objectors de consciència, que era precís assegurar
que na constitució no quedi desfigurada èn la pràctica.
La constestació d'UCD no es
feu esperar i Pérez Llorca s'oposà a la inclusió d'aquests temes a
l'ordre del dia. Manuel Fraga, en
nom d'Alianza Popular, després
de subratllar la seva preocupació
pels últims atemptmps terroristes
i pels successos de Parla, manifestà que la Diputació Permanent
no havia d'entrar en la consideració de les qüestions apuntades
pels socialistes, tot i tenint en
compte que les qüestions esmentades no havien estat plantejades
a la junta de portaveus prèviament.

d'ells, fou aporvat per unanimitat.
El segon decret-llei, la creació
de l'iristitut de mediació, arbitratge i conciliació, fou aprovat
per nou vots a favor (UCD iAP)
i l'abstenciódels socialistes i comunistes. En aquest punt, els
socialistes Martín Toval i Enrique Barón, i el comunista Solé
Tura, glosaren la no justificació
de l'urgència d'aquest decret-llei
i demanaren la seva tramitació
com a projecte de llei. Seguidament, afegiren que amb el procediment utilitzat els resta un
debat a les Corts i un estudi detallat sobre quines han de ser les
matèries d'arbitratge i conciliació en els conflictes laborals.
Per la seva banda, el ministre
de treball, Rafael Calvo Ortega,
afirmà que s'havien mantingut
nombrosos contactes amb UGT
i CCOO i que aquestes admeteren
el decret-llei, menys en el punt
que fa referència que la coalició
es faci en el sii de les empreses.
Per últim agregà que la urgència
li ve donada pel fet que les Magistratures de Treball acabaren
l'exercici de 1978 amb més de
cent mil contenciosos acumulats i que aquest endarreriment
és preocupant. Malgrat la insistència d'UCD, AP s'abstingué
en aquesta votació i, per tant,
els socialistes aconseguiren que
es rebutgés la tramitació de l'esmentat decret-llei.
Finalment, es posà a votaciO
la possible tramitació a projecte
de llei del decret-llei sobre seguretat ciutadana, que en la sessió
anterior de la Diputació Permanent, celebrada el sis de febrer
passat, havia enregistrat dos empats succesius. L'empat es produí de nou en votar a favor socialistes, comunistes i AP i abstenir-se UCD. El senyor Alvàrez de
Miranda, president de la Diputació, declarà que en virtut de les
normes que la regeixen, la tramitació de' l'esmentat decret-llei
quedava desestimada. Acte seguit, i abans de cloure la sessió,
el senyor Alvàrez de Miranda expressà la seva condolència i repulsa a tots els grups parlamentaris pels últims actes terroristes enregistrats al país.

Tres drecrets lleis
a l'ordre del dia

Discussió pels fets de Parla

Desprès d'una breu consuta
entre els membres de la Diputació Fermament; es decidí per
majoria entrar a l'ordre del dia,
pel qual motiu els socialistes i
comunistes feren constar la seva
protesta, i es passà a la votació
per a la convalidació o derogació
dels tres decrets lleis.
El primer d'ells, l'assignació
de proporcionalitats a diversos
cossos sanitaris i la concessió
dels crèdits consegüents per satisfer les despeses que es derivin

Acabada la sessió de la Diputació Permanent del Congrés, el
vice-president segon del Govern,
Fernando Abril Martorell, i el
portaveu del grup comunista,
Jordi Solé Tura, mantingueren
un tens intercanvi d'impressions,
en presència dels periodistes i
d'altres parlamentaris, sobre successos enregistrats a la localitat
madrilenya dé Parla. Abril Martorell replicà les preguntes de Solé Tura. Per la seva banda, Solé
Tura, replicà que el govern era
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Abril Martorell es va mostrar intran' sigent. -

responsable de la mort d'un manifestant i que els mètodes emprats per la policia havien estat
excessius a la qual cosa Abril
Martorell va insistir en la inoportunitat de la convocatòria de la
manifestació en uns moments
delicats de la vida de l'Estat.
Més tard, Jordi Solé Tura interrogà també el ministre de treball Rafael Calvo Ortega, sobre
la militarització del metro de
Barcelona, respecte a un decretllei que es preconstitucional. El
ministre de treball contestà que
el Govern te* l'obligació de vetlla
pel manteniment dels serveis
esencials de la comunitat i assegurà que només s'han produit les
militaritzacions necessàries.

La comissió executiva de
la confederació sindical de
CCOO celebrà una reunió en
la que analitzà la situació del
país després de les recents
eleccions generals i prengué
les decisions oportunes de cara a les municipals.
En el seu comunicat de
conclusions, CCOO diu que la
correlació de forces parlamentàries no ha canviat gaire respecte al 15-J, malgrat l'increment de vots per als partits
que defensen el programa de
CCOO. Tanmateix, el comunicat diu que caldrà tenir en
compte l'increment de les forces de marcat caràcter -regionalista o nacionalista i, d'altra
banda, el notable grau d'abstenció produida com a conseqüència, fonamentalment, de
la manca de solucions als greus
problemes que pateix el país.
A continuació, la comissió
executiva de CCOO es refereix
a la gran importància que tindran per als treballadors les
properes eleccions sindicals,
atès que permetran unes majors possibilitats per al treball
sòcio-polític del sindicat esmentat, com és la lluita contra l'atur, la millora de la qualitat de la vida, la sanitat, l'ensenyament i el transport.
A continuació, després de
destacar que les negociacions
col·lectives portades a terme
fins ara donen resultats molt
positius en superarse en la
majoria dels casos el sostre sa-

larial imposat pel Govern, les
CCOO valoren molt positivament el recent acord CCOOUGT-COPYME. Finalment, el

comunicat condemna l'acció
de les forces d'ordre públic en
els passats incidents de Parla,
que costaren la vida a un jove
de catorze anys, i l'atemptat
que matà el general Agustín
Munoz Vàzquez.

CEOE: Acord CentralsGovern
Ahir es reuní la junta directiva de la CEOE per a perfilar els temes del conütè executiu i estudiar la possibilitat
de proposar al Govern i a les
centrals sindicals l'establiment
d'un acord econòmic.
Aqueixa possiblitat es troba encara en fase d'estudi, però sembla ser que el compromís empresarial consistirà a
potenciar la inversió, tot quedant obligades les centrals sindicals, com a contrapartida, a
controlar els salaris fins als límits que es fixin de comú
acord. Atesa la importància
que ha pres la CEOE, com a
conseqüència del triomf de
les formacions polítiques que
defensen l'economia de mercat, no es descarta, segons les
fonts consultades per EFE,
que el Govern pugui fer seva
la proposta per a debatre-la a
les properes Corts.

País Basc ,

Segrestat durant dues liores
Carmelo Picó García, de seixanta tres anys, i el seu fill, Fernando Picó Corbajosa, de vint-iun anys i estudiant de Ciències
Empresarials, foren segrestats a
primeres hores d'ahir per cinc
persones encaputxades, en el seu
domicili.
Pare i fill foren transportats
pels segrestadors en dos cotxes
diferents propietat de la famíilia.
El fill fou traslladat a Punta Galea i al pare li ordenaren que
anés a buscar deu milions de pessetes abans de personar-se a les
deu del matí a la platja d'Arrigun£^a, a Algorta. Carmelo Picó
García acudí a la cita amb una
quarta part, segons ha pogut saber EFE, dels diners que li demanaren els segrestadors, però
aquests deixaren en llibertat a
pare i fill.
Cal dir també Carmelo Picó
García és propietari de la ferreteria Picó d'Algorta i conseller
de Magefesa, empresa de la que
és president et seu germà, Víctor
Picó García, que a més és membre de junia directiva de la
CEOE.

ETA (P-M) reivindicà el
robatori de "goma—2"
L'organització ETA políticomilitar reivindicà ahir el robatori
dels nou cents vuitant-i-cinc quilos de "goma—2" a l'empresa
Arana de Pamplona. Segons el

comunicat de reivindicació, l'operació fou realitzada en una
coordinació d'escamots pertanyents a la columna "Txabi Etxabarrieta".
D'altra banda, cal esmentar
que l'escamot deixà al m^atzem
altres tipus d'explosius, tals com

ESCONS. — Representants
dels grups majoritaris del Congrés expressaren la seva posició favorable, en principi, a
modificar el reglament provisional de la cambra en el sentit de rebaixar la xifra de quinze diputats, exigida actualment per a la formació de
grups parlamentaris.
HERRT BATASUNA. - Els
quatre parlamentaris d'Herri
Batasuna, elegits per Biscm i
Guipúscoa en els comicis del
passat dia 1, no participaran
en les Corts fins que el Govern
no satisfaci el programa polític
de la coalició esmentada, malgrat que tampoc no renunciaran als seus quatre escons.
El programa fou concretat ahir
en una conferència de premsa
celebrada a Bilbao i es compon dels següents punts: amnistia total, llibertats democrà-

cables i detonadors emprats
normalment en la utilització de
la goma—2. El material robat era
repartit en cartutxos de seixantacinc i cinquanta-cinc centímetres, de dos quilos i mig cadascun, valorats en unes dues centes
mil pessetes.

tiques, retirada de les forces
d'ordre públic del País Basc a
data fixa i escalonada, millora
de les condicions de vida dels
treballadors i estatut d'autonomia, que comprèn el dret a
l'autodeterminació.
RUIZ GIMÉNEZ. - El gabinet
jurídic del professor Ruiz Giménez s'ha fet càrrec de la
defensa, per a la seva inscripció en el registre d'associacions
polítiques del Ministeri de
l'Interior, del Partit Comunista (Marxista-Leninista), segons
han comunicat fonts del partit.
Els promotors del PC (M-L)
són Pablo Mayoral Rueda i
Manuel Blanco Chivite. El partit no havia estat inscrit al registre esmentat a requeriment
del Ministeri Fiscal, per considerar que els seus estatuts
no s'ajusten a la legalitat vigent.

Pt^
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Fusta, suro i adnanpg

PROCRÜT

Tres convenis a punt de negociar
Segons informacions rebudes per U G T ahir m a t e i x ,
a q u e s t a c e n t r a l , j u n t a m e n t a m b CC O O , a c a b a d ' e l a b o r a r j a
la p l a t a f o r m a p e r c o m e n ç a r a n e g o c i a r el c o n v e n i d e la fust a i les serreries. L a p r i n c i p a l n o v e t a t d ' a q u e s t a p l a t a f o r m a
és q u e per primera vegada h a unificat a m b d u e s branques e n
u n mateix conveni, aspecte que ha estat calificatper aquella sindical c o m a " m o l t c o n v e n i e n t " ,
A juesta platafomia serà pre
sen cada a la patronal el proper
f^Ua vint 1 s'espera que les negociacions no tardin en començar.
Els punts principals que presenta la part treballadora en començar les negociacions són, fonamentalment, la petició d'un
augment d'un setze per cent en
els salaris, unes millores en les
pagues extres, el reconeixement

dels drets sindicals i unes millores també a l'hora de negociar les
vacances.
C o n v e n i d e l s u r o a la vista
Fa poc també ha estat elaborada la plataforma per a la negociació del conveni del suro entre
els representants de les centrals
CC OO, UGT i CNT. Aquesta

plataforma, que serà entregada a
la patronal el proper vint-i-vuit,
s'espera que començarà a negociar-se el dia divuit d'abril.
Fins ara les negociacions del
suro s'havien dut sempre a terme
a la ciutat de Girona, però ja que
l'ampla majoria d'aquest sector
està situat al Baix Empordà, es
pretén que d'ara en davant es puguin dur a terme a Sant Feliu de
Guíxols.
El sector del suro és un sector
amb moltes dificultats. Aquest
extrem l'han tingut en compte
les centrals a l'hora d'elaboraria
seva plataforma reivindicativa,
segons informaven ahir a PUNT.
DIARI fonts de l'UGT.

Avui oferim:

APARTAMENTS
A:

La resta t o t a l m e n t ajornada a 10 anys

MAGNÍFICS APARTAMENTS
AMB
3 HABITACIONS
A R M A R I S DE PARET
AMPLIA
TERRASSA
A M B JARDINERES
VISTA AL M A R ( I . * LÍNIA)
SALA DE BANY COMPLETA I C A M B R A DE
BANY A M B BANYERA
C U I N A DE TAULA DE
F O G O N S (2 D ' E L È C TRICS I 2 DE GAS)
FORN DE PARET ENLAIRAT
RENTA-PLATS INSTAL.LAT
ESCALFADOR DE GAS
INSTAL·LACIÓ PER A LA
M A Q U I N A DE RENTAR
C A M P A N A ELÈCTRICA
PURIFICADORA
DE
BAFS
A R M A R I ENLAIRAT ACCESSIBLE
PORTER ELECTRONIC
ASCENSOR SEMIAUTOMATIC
A P A R C A M E N T EN EL
MATEIX EDIFICI
ESCALA DE MARBRE
VESTÍBUL DECORAT
AMB MARBRE, FUSTA I
CERÀMICA
FAÇANA DE MARBRE I
QRANUUTE

Avdi. Stn Frtncasc 1 I 2
Telf. 20 89 6Z-Zr 15 1220 85 62
GIRONA

VENDA I Ç P R C K W U P )

IMMOBLE "AGUDES"
*
*
*
*
*
*

115m2.
4 dormitoris
mcnjador-sala d'estar
cuina-otïicc
2 banys
calefacció individual
gas ciutat
* situat dcvanf zona verda
* Preus: de 2.300.000 a
2.850.000
* facilitats pagament a 11 anys

IMMOBLE "RUTLLA"

SANT ANTONI
DE C A L O N G E

NOMÉS PER
4 0 0 . 0 0 0 PESSETES
d'ENTRADA

GRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS IMMOBILIARIS

VENDES
* ATIC C/. Creu 3.500.000,ptes. Ref. 12
* PIS, 4 dormitoris Ctra. Barcelona 1.800.000,- ptes.
Telf.20 89 62.
* COMPRO Teteres i Cafeteres
antigues. Ref. 09
* AAW compraria arxivador
4 calaixos Ref. 13.

DEMANDES

VENDES
* JORDI OVIEDO OFERIX
PISOS, LOCALS COMERCIALS EN DIFEREl^fTES
SITUACIONS Telf. 21 62 62
* PISOS gran qualitat Qra.
Barcelona. Superfície: 170
m2. Sol tot el dia. Informació Telf. 21 62 62.
PISOS quaVtat inmillorable,
situació: carrer de la Creu^
xamfrà Migdia. Informació
Telf. 21 62 62.

LLOGARÍEM

masia

amb

terrenys. Amb poc traspàs.
Apartat Correus 386 GIRONA.

EMPLEADA per a fer-se càrrreg d'una casa, d'una persona sola, dues o tres hores al
dia, excepte dissabtes i diumenges 8.000,- ptes. al mes.
Telefonear matins de 9 a II
h. al 21 35 08 ó 21 35 12
i demanar per Maria Josep.

^ URVISA ^
Parc de Montjuïc
Informació de l'estat del TEMPS
Ciutat de
GIRONA

Parc de
MONTJUÏC

16,5
TEMPERATURA MÀXIMA.
15
8
TEMPERATURA MÍNIMA
7
0,5 litres
PLUJA
0,5 litres
Sud-Oest
VENT
Sud-Oest
4,7 km/h.
VELOCITAT DEL VENT
4,6 km/h.
742
PRESSIÓ ATMOSFÈRICA
756
68/
HUMITAT RELATIVA
76 /
20 Km.
VISIBILITAT
15 Km.
Dades metorològiques registrades ahir en l'estació del Bell Jloc del Hà de Girona i en el Parc de
Montjuïc

Gbsía
grcnxi

*
*
*
*
*
*

Sol tot el dia
4 dormitoris
menjador-sala d'estar
cuina-galeria
2 banys
calefacció individual
gas ciutat
* Des de 2.850.000
pessetes.
Facilitat de pagament
* Pis 3 dormitoris a Bonastruch
de Porta/Rda. Ferran Puig
Tot exterior 3.450.000,- ptes.
* Àtic c/. Balmes/Emilio Grahit,
2 dormitoris, cuina-menjador i
bany 3.000.000,- ptes.
* Àtic Ctra. Sta. Eugènia, 3 dormitoris. Gran terrassa.
3.500.000,- ptes.

LLOGUER

ICPROU»UP)

* C/ de la Creu. 3 dormitoris
I8.000,-"ptes amb mobles.
* Estudi àtic 17.000,-ptes.
C/. de la Creu.
* Depatx 100 m2. al centre
40.000,- ptes.
* Pis 4 dormitoris. C/ Ciurana
i 7.Ò00 ptes. amb mobles
* C/de la Creu, 2
18.000 ptes. amb mobles
* Despatx 60 m2.
C/ Sta. Eugènia 18.000 ptes.

OCASÍO fçpRomup)
Pis 4 dormitoris-Ctra.Barcelona 1.800.000,-ptes.
Pis 4 dormitoris amb aparcament Avda. St: Narci's.
2.700.000,- ptes.
Pis al c/. Güell, 4 dormitoris
1.600.000,- ptes.

XALETS CPRO<J»UP)
A Mas Llonès. 2.700.000,ptes.
Amb facilitats de pagament.
A St. Pere de Llorà
Amb mobles. Totalment
equipat
3.500 m2. de terreny
A Mas Ambrós
175 m2. consfruits
5.500.000,- ptes.
Facilitats de pagament

LOCALS (PRÒCWUP)
De lloguer, venda i traspà.s, a
diferents indrets de Girona.

PAÍ

BRUP PROFESSIONAL
D'EXPERTS mUMOBIUARIS
Avií. 8 M FructtC 1 I 2
Tlif. 20 89 62-211512-

@

20 85 62

CONSELLERS IMMOBILIARIS

PÇA. MARQUES DE CAMPS, 16
AVDA. JAUME I , 60 (GALERIES)
TELS.203966 i 203004 GIRONA

No perdi TEMPS, vingui a Montjuïc
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Carter arriba avui al Caire
iCEE

Desbloquejat
el sistema
monetari
PARIS. — El sistema Monetari Europeu podria sortir del
bloqueig imposat per les diferències entre Alemanya i França, en haver arribar els ministres d'Agricultura de la CEE a
un compormís extrem s"óbre
solucions agro-monetàries.
Segons sembla, l'esperada
zona europea d'estabilitat
monetària, podria ser establerta a partir del primer d'abril,
com probablement anunciarà
Valeiy Giscard D'Estaing el
dilluns que ve, aprofitant la
reunió dels caps d'estat i de
govern comunitaris a París.
Aquesta mesura econòmica
que havia d'entrar en funcionament «1 passat primer de gener, no và poder acomplir-se
}a que París i Bonn es varen
enfrontar pel sistema establert
a causa de les compensacions
dels intercanvis agrícolas.
La postura alemanya era favorable al manteniment de les
compensacions que s'apliquen
als productes quan, en sortit
del país d'origen es troben
amb una diferència de preu al
país receptor.

Solució de compromís
Aquestes divergències han
mantingut bloquejat el projecte de Sistema Monetari Europeu; no obstant, sembla que
el ministre francès d'Agricultura, Pierre Mehaignerie hauria trobat una solució de compromís de cares a salvaria propera reunió del dia 12. Malgrat això, els britànics varen
introduir una reserva que va
provocar la confusió en sol·licitar paral·lelament uii compromís per congelar durant
alguns anys els preus dels productes agrícoles a la comunitat.
Ja que Gran Bretajíya és
l'únic país comunitari que no
va acceptar participar en el
Sistema Monetari Europeu, la
seva proposta va ser marginada i serà suficient el compromís dels vuit pai'sos restants.

Egipte confia en la pau de Carter
EL CAIRE. — La capital egipciana viu hores de gran optimisme
davant l'arribada, del president
nord-americà Jimmy Carter per
mitjançar en la signatura de pau
entre Israel i aquest país. L'opinió general dels e^pcians és
d'una gran confiança pel que fa a
l'assoliment dels propòsits americans, mentre que l'actitud dels
israelites, és més espectant discreta, i existeixen fortes divergències entre els partit més radicals.
Segons el primer ministre egípcia, Mustafa Halil, les noves propostes nord-americanes són molt
positives, però seran estudiades
amb deteniment pel govern egípcia, ja que podrien ser susceptibles d'ampliació. De la mateixa
manera Hàlil estima que Carter
ha fet un gran esforç per aconseguir un avanç del procés cap a
la pau i hi ha veritables possibilitats per arribar a un acord ja que
el moment és propici. No obstant, Halil considera indisposable la comprensió dels israelites cap a un acord global.

Opinió pública favorable
L'opinió pública egipciana es
mostra menys reservada i a nivell
de carrer les esperances d'arribar
a un acord són veritablement generals, així com el reconeixement de l'actitud de Carter com
"un gran esforç", segons informa Efe. Potser hi influeix d'al-,
guna manera, l'aire de festa que
es viu als carreres de la capital
davant la preparació dels actes
de rebuda del president nordamericà.
"Al Akhbar", un dels tres
principals diaris cairencs, malgrat no manifestar una confiança excessiva en una solució final,
assenyala la importància de la fe
popular davant el viatge de Carter, que, segons el diari, "no serà pas un passeig". Efectivament,
la postura americana és de trobar
un punt mig entre les exigències
d'ambdós paisos a S de fer possible la pau, acceptant la responsabilitat que això supossa.
D'altra banda, l'arribada de
Zbigenw Brzeninski i Alfred
Atherton, enviats de Carter per
a preparar la visita a l'Orient Mitjà juntament amb l'ambaixador
egipcià a Washington, Atxaraf
Ghorbal ha suposat un punt a
favor de la confiança egipciana,
comptant, a més a més, que Carter s'ha estimar més d'anar a

puntets
ANDREOTTI. — El demo-cristià
Giulio Andreoti que va dimitir
com a cap de govern a Itàlia el
passat 31 de gener, va rebre l'encàrrec de formar nou govern, ahir
dimecres. Àndreotti va fracassar
anteriorment en l'intent de formar govern per cinquena vegada,
el passat tres de febrer al no
aconseguir el recolzament majoritari del parlament. Han estat nomenats vice-presidents Giussepe
Saragat, social-demòcrata i expresident de la república, i el republicà Ugo LaMalfa recentment
fracasat en un altre intent de formar govern. Saragat va posar com
a condició, la inclusió en el govern
d'algun independent d'esquerra,
que hom suposa pròxims al partit
comunista. En aquest cas, aquest
partit podria abonar el nou gabi-

net, cosa que no faria de no haver-hi cap representació de l'esquerra.
IRAN. — Segons.un diari de Teheran, Bazargan hauria presentat
la seva dimissió ahir, en haver fracassat el seu intent de controlar
els comitès revolucionaris islàmics. No obstant, sembla ser que
l'Aiatol-lah Khomeini hauria refusat aquesta dimissió que fonts
oficials ja varen desmentir posteriorment. De tota manera, sembla
ser que la decisió ja és presa des
de setmanes enrera i únicament
s'espera que pugui posar-la a la
pràctica. Un altre motiu per a
aquesta decisió podria haver estat
la detenció del social-democràta
Ahmad Bani-Ahmad enemic declarat del Xa per iniciativa del
procurador general de Teheran.
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Carter, Begin 1 Sadat. Tres protagonistes per a una pau possible. (Foto Europa Press)
Egipte i a Israel que no pas de
convidar a Sadat a Washington.
El perquè, encara no ha estat
prou aclarit, però es podria pensar en una postura egipciana definitiva sobre alguns punts del
possible acord per a la pau. La
decisió de Carter, segons el diari
"Al Ahram", suposa un intent
ferm per eliminar els desacords
entre El Cairo i Tel Aviv.

Israel, més reservat
Per a Menahem Begin, primer
ministre israelita, "les noves fórmules de pau són una solució de
compromís entre la nostra posició i la d'Egipte. No obstant, la
confiança és menor al Parlament,
en el qual el Comitè per a Assumptes de Defensa i Exterior es
va declarar "en vaga" en no rebre informació oficial sobre les
propostas concretes nord-americanes, el que no succeirà fins de-

mà, quan Begin inforinarà de
les seves gestions als EUA.
D'altra banda, Begin va manifestar que els EUA estaven interessats en un pacte de Defensa
amb Israel, el que ja provocat
reaccions contradictòries a la
premsa de Tel Aviv. Per exemple,
mentre "Al-hamishamar" del
partit MAPAM -ara a l'oposicióassegura que Begin va oferif el
port de Haifa per a la VI Flota
nord-americana, l'independent
"Haaretz" assegura que no hi ha
hagut oferiments concrets.
En un altre ordre de coses, el
general Keegan, ex-cap del servei d'intel.ligènia i de les Forces
Aèries dels EÜA, va pronosticar
un enfrontament armat dels estats àrabs, a excepció d'Egipte i
va dir que el servei d'intel.ligència israelita havia salvat la vida
al rei d'Arabia Saudí i a Annuar
El Sadat, el que va provocar manifestacions contra Carter dels
gTups ultranacionalistes com el
"Bloc dels creients".

Oposició àrab
Els mitjans de comunicació
de Síria, Iraq i Kuwait manifesten una oberta oposició al viatge de Carter, amb termes que fan
referència a "contuberni contra
la nació àrab" o "cal que comenci el càstig contra Sadat per cooperar amb els imperialistes sionistes".
Aràbia Saudí es mostra més
cautelosa i manifesta només que
els acords de Camp David són
suficients per solucionar el problema d'Orient Mitjà i que els
pai'sos àrabs esperan unes mesures que obliguin els israelites a
retirar-se dels territoris ocupats.
Respecte a això els batlles de
Cisjordània s'han manifestat contraris al viatge de Carter car consideren que la visita només servirà els interessos nord-americans. Per la seva banda, el batlle
de Gaza no descarta la possibilitat d'entrevistar-se amb Carter.

Tot esmentant una "encarnissada resistència"

Vietnam fa seva la victorià
HANOI. — Després d'acceptar
negociar la pau amb Xina, Vietnam porta a terme una política
de reconstrucció de la imatge
nacional, aprofitant tot el possible la retirada xinesa per a
convertir-la en una victòria pròpia, alhora que segueix esmentant la dsconfiança que li mereixen les suposades bones intencions de Pequín.
Concretament, el diari oficial
vietnamès "Nhan Dan" assegura
que la retirada xinesa ha estat
imposada per l'encamissada resposta de l'exercit de Hanoi i la
condemna unànime de! món sencer. A continuació, el diari afirma que "per demostrar la nostra
voluntat els autoritzem a retirarse". Aquesta seria, poc més o
menys, la posició de Hanoi en el
moment que Xina ha retirar tota
la major part de l'exèrcit, segons
ho confirmen els mateixos vietnamesos.

Frontera problemàtica
Malgrat la promesa de Hanoi
de no atacar les forces xineses
en retirada, el govern vietnamès
ha manifestat que refusarà qualsevol negociació fins que les tropes de Pequín no estiguin a l'altre costat de la frontera històrica. Aquesta precisió podria es-

devenir problemàtica, en car per"
als vietnamites, la frontera no
concorda amb la pactada per Xina i iFrança en els tractats de
1887 i 1895.
A més a més, per a Hanoi
sembla no haver acabat la guerra quan estar massa segur que Xina "hagi après del seu fracàs en
no haver canviat la naturalesa
reaccionària de Pequín" i considera encara vàlides les crides a
la mobilització general. Quant
als resultats finals de la guerra,
Vietnam no acepta que Xina hagi conquerit cap capital del nord,
mentre que fonts diplomàtiques
i militars de Bangkolc asseguren
tot el contrari, bo i remarcat
molt especialment la duresa dels
enfrontaments a Lang Son.

D'altres problemes
Xina va fer públic que havia
ijudat als civils de la zona envaida amb aliments i robes, el
que suposaria un intent de crear
un clima favorable a la desaparició de recels davant l'esmentat
problema de la frontera històrica.
D'altra banda, les contínues acusacions de Moscou, calcades per
Hanoi, sobre un possible atac a
Laos, que ahir ja havia crear inquietud a aquest mateix país, tal
com assenyalava un diari de Vientian.

Vietnam segueix sense perdre de vista
el front (Foto Europa Press)
Sobre això, Xina ja va manifestar que mai no ataaeaxia el
país, però va advertir seriosament als 50.000 soldats vietnamites destacats allí que en cas
que secundessin les consignes
hegemonistes de la URSS. Finalment, Xina espera la decisió vieínamesa per a iniciar les negociacions, en les que el Japó ja s'ha
ofert com a mitjancer, sempre
que li ho sol.licitin.
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Amb u i 10/ de la fitxa dels jugadors

La federació vol cobrar la vaga
A la reunió de clubs que va
tenir lloc ahir a Madrid entre els
presidents dels clubs i el president de la federació espanyola
de futbol, per tractar el tema de
quines mesures es prendrien de
cara als jugadors que el diumenge van anar a la vaga, es va acordar que les sancions serien d'un
descompte del 10 per cent de la
fixa anyal de cada jugador.
Aquesta decisió es va adoptar tenint en compte; segons declara
un portaveu dèis clubs, la bona
voluntat per part dels clubs per
començar a negociàir amb i'AFE.

tem regint és totalment nul, ja
que no té competència per part
de la federació, pel fet que ni tan
sols ha estat publicat en cap mitjà oficial de informació. Es adir
que no té cap consistència jurídica.
— Què li diries al aficionat del
Girona perquè comprengués la
vostra postura?
: S'ha parlat que es faria una
assemblea de socis per parlar de
les sancions queeí club posaria
als seus jugadors, llavors si em

Paquito: EI Girona encara
ens deu sis primes

Abete: Recorrerem a
magistratura
— Alfonso, quina postura
adoptarà I'AFE respecte a la sanció?
- En principi no crec en una
altra vaga, ja que els clubs han
demostrat en certa manera les seves ganes de negociació i com
mai em cansaré de dir, el que nosaltres volíem només era posar la
nostra situació en clar mitjançant el diàleg.
— No creus que en certa manera aquest 10 per cent és una
sanció simbòlica?
•— Bé, això s'ha de veure
quan aquestes mesures es facin
realitat. Cal tenir en compte que
els dineírs de les sancions se'ls
queda là federació i clar llavors
ja no és qüestió de clubs, però
J'AEE esguardíi tots els recursos
legals per recórrer contra la sanció federativa.
— Crec, que hauríeu de tenir
en compte que les sancions han
estat degudes a l'incompliment
de la vostra obligació de futbolis:
tes professionals i com diu el reglament dels jugadors se us pot
castigar dés de 15 dies de suspèn-,
sió de "feina i sou" fins a la rescissió de contracte. Què air&garà
I'AFE per recórrer?
— En primer lloc t'he de dir
que el reglament pel qual ens es-

que era un problema de reivindicació a tots nivells.
— EI comitè de vaga del que
tu formes part, en ser declarada
la vaga il-legal suposo que també
serà castigat?
— Si segons ells la v^a és il·legal no tenen perquè pendre cap _
mesura contra tots els jugadors,
sinó que les prenguin contra mi i
els meus cohipanys del comitè,
ja que nosaltres en estar totalment en desacord, sabem molt
bé quina postura adoptar.

— Com veus la postura dels
clubs respecte a les sancions
adoptades?
— Caldria matisar moltes coses, ja que estan parlant de sancions quan el primer que haurien
de fer és posar-se al dia amb el
pagament de la mensualitat, ja
que aquest mes encara no he cobrat i jo sóc un professional que
tinc uns fills per mantenir i necessito els diners que em guanyo
per viure, també cal dir que el
club encara em deu sis primes, és
a dir que elís posen sancions
quan són ells els primers de no
complir les seves obligacions.

Paquito: Primer que ens paguin

castiguen sol·licito el dret de defensar-me en una reunió entre els
socis i els jugadors perquè crec
que el problema ha estat en la
manca d'informació que hi ha
hagut pels medis informatius de
tot el territori espanyol, però
també, vull dir que aquest no ha
estat el cas de la premsa gironina.
— Suposo que pel diumenge
espereu una bona bronca, no?
- Si, segur, però m'agradaria
que els aficionats comprenguessin que nosaltres no hem volgut
fer cap desaire de cara a ells i
tampoc de cara al Girona sinó

La pluja no impedeix
l'entrenament
Ahir a la tarda, malgrat les
desfavorables condicions atmosfèriques es va entrenar normalment, essent nota destacada la
no assistència d'en Riera que definitivament ha quedat descartat
com a possible component de la
plantilla professional.
També cal destacar la notícia
que el Girona pensa incorporar
al primer equip set jugadors juvenils (Arredondo, Chaves, Julià
III, Bruges, Sala, Planella i Gallardo. Postura que trobem del
tot encertada.

Jaume Sampé

III Torneig juvenil de Lloret

Però poques són les competicions estivals que presenten un
alicient tan gran com el torneig
juvenil de Lloret i amb unes despeses tan raonables.
Aquest any el Lloret celebra
el tercer aniversari en la seva
competició estival juvenil, i malgrat tots els inconvenients que
comporta una organització d'un
torneig de tanta categoria, els
Uoretencs no estan disposats a
baixar l'exeUent nivel assolit en
les edicions anteriors.
Fent una mica d'història, esmentarem que el primer guanyador d'aquest torneig fou l'equip
juvenil del Barcelona F.C.; l'any

EI Girona segueix entrenant a tot tall

RESULTATS i CLASIFICACIONS—i

Campionat benjamí
^'Ciutat de Girona"
Darrera jornada de la primera volta del Campionat Benjamí "Ciutat de Girona"

Ja té calendari

Cada estiu els camps de futbol del país es vetien ambientats
per les celebracions dels torneigs
particulars de cada club o ciutat.
Alguns d'aquests totnetjos han
assolit ja una tradició i un prestigi molt per damunt dels altres.
La majoria d'ells presenta un
planter d'equips de primera categoria i basen la seva popularitat
en unes despeses exorbitants. •

Abete diu que la decisió és injusta

passat va guanyar el trofeig un
equip anglès de gran categoria i
prestigi, el Chelsea, que com tots
els aficionats al futbol recordaran va guanyar l'equip del Betis
en una final memorable.
Com es dedueix dels equips
que han participat en les edicions anteriors, el torneig de Lloret és un dels millors, pel que fa
a la categoria dels equips i per
l'organització,de tots els torneigs
juvenil que es fan; no ja en el
nostre país sinó també de l'estranger.
Cal dir també sobre l'organització que poques són les ciutats
que tenen una infraestruc tura
adequada com la de Lloret
per organitzar un torneig estival
de tanta categoria. Només cal
pensar per explicar això en la
gran quantitat de gent que habita a Lloret en els mesos estivals,
i en la xarxa hotelera i de serveis
que disposa la població.
En l'edició d'aquest any participaran 6 equips de gran categoria, quatre de nacionals j dos d'es
trangers.
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A més del conjunt juvenil del
LLoret participaran en l'edició
d'aquest any, l'equip juvenil del
Reial Madrid, -la categoria del
qual ve reconeguda pel títol de
campió d'Espanya que ha aconseguit aquest any. Participarà
també en l'edició d'aquest any
l'equip del Barcelona F.C.,
guanyador també del primer
torneig de Lloret. L'altre quadre
del país que participarà en
aquesta edició del torneig, és
l'Espanyol de Barcelona, que
cada cop més va demostrant
que té un equip de categoria,
com demostren les classificacions. Finalment farem esment
dels dos equips estrangers que
participaran en l'edició d'aquest
any. Pér una part hi ha el
Chelsea, guanyador de l'any passat t i per l'altra queda encara
per decidir si serà el Lyon o
l'Hainburg el sisè equip de la
comptetició. Sigui quin sigui, el
qui si és segur és que l'edició
d'aquest any té tots els auguris
d'èxit i un planter d'equtps de
qualitat superior.

Resultats
Doble Set-Spòrting
Vila-roja-Coma Cros
Sabat-Bons Aires
La Salle-Bell.lloc
Montssori-Maristes
Salt-Atl. Anglès

4-3
4-0
1-1
2-4
1-4
4-1

Classificació:
At. Anglès
18 punts
Maristes
17 punts
Salt
16 punts
La Salle
13 punts
BelLlloc
13 punts
Bons Aires
13 punts
Spòrting
12 punts
Doble Set
10 punts
Vila-roja
9 punts
Sàbat
8 punts
Montessori
7 punts
Coma Cros
0 punts
L'Anglès és líder en solitari d'aquesta competició que el
proper diumenge inicia la seva segona volta.
Els partits previstos per al proper diumenge son:
Spòrting-At. Anglès
Salt-Maristes
Montessori-Bell .lloc
La Salle-Bons Aires
S!abat-Coma Cros
Vila-roja-Doble Set

4 £*
* 0
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Violència al futbol comarcal

Greus incidents al Llançà
Malgrat la n o celebració de partits pel que.fa a l e s categories nacionals de futbol de Primera i Segona Divisió tant
A com B, aquest darrer caç de setmana ha tingut força
^ e s c a pel que fa a la qüestió de partits suspesos, i d'agressions a àrbitres.
va produir un veritable problema
Pel que fa a Primera Regional,
d'ordre públic.
cal fer esment del greu incident
Les informacions que nosalocorregut al camp del Palafolls,
tres hem pogut recollir arran dels
on l'equip local s'enfrentava ^ b
incidents són contradictòries, peel Guíxols. El partit no va acabar
arran d'uns molt greus incidents
rò fent un esforç de síntesi i p ^
que es varen desencadenar quan
tal de no allargar massa l'assumpes jugava el minut quinze de la
te caldrà resumir una mica els
Segona Part.
trets principals de l'afer.
En principi, cal situar en el
Concretament, i segons les
temps l'esdeveniment. Corria el
nostres informacions, una dispuntínut 58 de la Segona Part quan
ta en la que varen participar en
l'àrbitre va pitar un penal contra
Calleja i en Juanito va degenerar
en un lamentable incident, en el
l'equip local. Fimaquell moment
qiial varen participar, a part de
el Llançà guanyava per dos gols a
tots els jugadors presents en el
un. Després d'aquesta penà màcamp, els espectadors.
xima, que segons les nostres informacions no era gaire clara,
Aleshores, el col·legiat que dirigia el partit va decidir de dovan començar els incidents. Així
nar-lo per acabat amb el resultat
mentre el jugador del Sils Eusede zero a zero que assenyalava
bio intentà llençar la falta, el
en aquells moments el marcador.
porter del Llançà, segons algunes
informacions, es mou, segons
d'altres, després d'una gran estiCalella—Torroella, tampoc
rada es fa amb la pilota. L'àrbiva acabar
tre del partit, senyor Màrquez,
en aplicació del reglament, deciUn altre partit que tampoc es
va cloure en aquest cap. de set- deix que cal repetir el Uenmana va ser el que en&ontava els çament.
equips de Calella i el Torroella,
Novament toma a xutar en
corresponent a la Tercera Re- Eusebio, 1 toma a aturar la pilota
gional.
el porter local Pàramo, després
En aquesta ocasió el guirigay
d'haver-se mogut prèviament, seva ser també de consideració, i, gons opinió del col-legiat. Una
segons sembla, va arrancar des- vegada més cal repetir el llençaprés de lUnçar-se un bot de racó ment, i ale^ores el llença en Gaper p?rt del C^Ha. Pocs minuts lindo, i aconssegueix el gol de
després l'esj^i s'havia convertit
l'empat per als forasters.
en un veritaWe camp de batalla, i
Tot seguit,esdeveniments i
totiioiB repmrtia tiolets a mantai
problemes de tota mena varen
-Arbitrava el partit el senyor ser la tònica general dels pocs
Nogareda, que, segons la nostra minuts de partit que encara queinformació, bo feia francament daven ew els incidents varen tenir el joc aturat més d'un qUart
bé. Així dóines ningú entén arran
dte què esvaiea produir ek ind- d'hora.
L'àrbitre senyor Màrquez, sedenls, puix tes aquell moment, i
gons les: nostres fonts, va ser
tret dé;l4:fensió inicial del partit,
molt cridat al llarg de tot el partot anav &^caiReht bé.
tit, car es considerava la seva acCal dir, d'altxa banda, que el
tuació com molt perjudicial per
Calella no Mvia perdut c ^ punt
l'equip lacai.
en tota la temporada, i a causa

• No varen acabar els partits
de Sant Feliu i Calella
• En els darrers minuts de joc, les
pedres varen volar contra l'àrbitre
del resultat d'un gol a dos que en
el moment de donar per acabat
el partit l'àrbitre, registrava el
marcador, tot fa pensar que potser l'empipament podia venir de
!a mala actuació dels locals i la
victòria que aconsseguiren els visitants. D'altra banda, el Torroella és, en l'actualitat, líder del
grup 23 de Tercera Regional, i
que, precisament, el Calella era
un dels seus màxims opositors.
En definitiva, lamentables incidents tant a Calella com a Palafolls que no varen permetre la
conclusió dels partits.
El Llançà—Sils, una guerra
Cal assenyalar, però,que si els
dos partits que abans hem comentat varen cloure abans de
temps, i sense pressions als àrbitres, a Segona Regional i concretament al camp del Llançà es
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Cal pensar, doncs, que el penal una mica dubtós, i l'aplicació
estricta del reglament a l'hora le
llençar-lo, va fer esclatar els
ànims dels aficionats de Llançà,
els quals, sense pensar-ho gaire,
varen atacar el col-legiat senyor
Màrquez.
Un àrbitre previsor
El senyor Màrquez, segons
hem pogut saber, tot veient l'ambient del camp, ja va avançar el
pronòstic que possiblement "haurien de sortit en globo".
Els incidents més greus, però,
es varen enregistrar un cop acabat el partit. L'àrbitre, el senyor
Màrquez, va demanar al secretari
tècnic del Llançà, Jaume Joher,
que tingués la porta a punt, per
tal que, un cop acabat el partit,
es tpogués refugiar als vestidors i
no rebés les "carícies" que, en

bona lògica, més d'un aficionat
ja devia estar preparant.
Segons el senyor Joher, ell va
obrir la porta del vestidor arbitral per tal que el col-legiat s'hi
. pogués refugiar.
La porta era tancada
Malgrat tot, un cop acabat el
partit, i mentre, l'àrbitre es dirigia als vestidors a corre-cuita, car
els aficionats el perseguien, una
ma "misteriosa", segons sembla,
va tencar novament la porta dels
vestidors. Així doncs en arribar
el senyor Màrquez a la caseta es
va trobar amb la des^adable
sorpresa que no podia entrar ja
que estava closa i d'altra banda
tenia un gran nombre d'aficionats que el seguien, suposem, per
escalfar-lo una mica.
Segons ha fet palès el senyor
Joher ell té testimonis que va
obrir la porta però l'àrbitre senyor Màrquez no s'ho creu.
El secretari tècnic del Uançà
diu les seves opinions afirmant
que estan disposats a fer qualsevol per tal que la veritat llueixi, i
d'altra banda demana justícia o
al menys que se Is escolti. Asegura també que de no ser així esta-,
rien disposats fins i tot a retirarse de la competició.
Cal recordar que fa aproximadament quinze dies l'equip que
diumenge visitava el camp del
Uançà, el Sils, va viure una situació semblant malgrat que aleshores no s'arribés a aquest extrem
d'í^tesivitat. Aleshores també és
va fer palès él desilg de retirar-se
de les c»mpeticions i concretament de la Segona Regional.
Malgrat tot a darrera hora tot va
quedar en un no res.

L'acte del àrbitre
PÜNT.DL4RI s'ha pogut fer
amb el text íntegre de l'anexa ar
bitral que el senyor Màrquez va
escriure pocs moments després
de cloures el partit Dançà-Sils.
Per la seva extensió no la
transcriurem tota, només ens limitarem a resenyar els paràgrafs
més importants. Assenyalem
d'altra banda que serà sobre
aquest text que el Comitè de
Competició haurà de decidir les
possibles sancions o les disposicions i mesures a pendre.
Segons va escriure el senyor
Màrquez en l'acte arbitral del
partit Llançà—Sils, corria el minut 70 quan es van produir una
falta dins de l'àrea de l'equip local i ell va sancionar-la amb penal. Segons fa palès a l'acte uns
80 espectadors varen saltar al
terreny de joc amb clares intencions d'agredir-lo, raó per la qual
l'àrbitre senyor Màrquez va haver de donar algunes voltes i corredises per tal que no l'agafessin.
Finalment es va poder refugiar al
costat de la força pública i d'alguns directius del Llançà que el
varen protegir dels exaltats espectadors.
Malgrat els esforços d'uns i
d'altres algun cop de puny, segons es desprèn de l'acte arbitral,
va arribar al rostre i cames del se-

Testimoniatge gràfic de la violència de diumenge.

nyor Màrquez, raó per la qual va
haver de ser atès pel massatgista.
"Aleshores —asegura—, hagués volgut suspendre el partit
però v£dg sospitar que de fer-ho
encara seria pitjor per la meva integritat física, raó per la qual em
vaig decidir a seguir pintant fins
al final i passés el que passés.
Després de 15 minuts de suspensió i un cop reanudat el partit es
va procedir al Uençament del penal que va haver de ser repetit en
tres ocasions puix el porter local
no deixava de moure's, malgrat
la meva advertència de que no es
mogués, sinó l'hi ensenyaria la
tarja. Tampoc finalment li vaig
ensenyar la tarjeta ja que vaig
sospitar que de fer-ho encara seria pitjor per mi".
Ei marcador iguala?
"Després del tercer Uençament i amb el marcador igualat a
dos gols vaig ser agredit novament per alguns jugadors " del
Llançà els quals d'altra banda incitaven al públic per tal que entrés novament al camp".
Abans de cloures el partit vaig
demanar al secretari tècnic del
Llançà que m'obrís la porta dels
vestidors, per tal que al final del
partit em pogués refugiar a la caseta sense ser arreplegat pels seguidors de! Llançà que previsiblement—el seguirien.
Cal dir d'altra banda segons
esmenta l'acfc* arbitral que en els
darrers minuts del partit els aficionats del Llançà tiraven pedres
al terreny de joc fet pel qual el
senyor Màrquez va haver de dirigir els darrers minuts des de
pràcticament, el mig del camp.

Un cop acabat el partit i mentre el senyor Màrquez es dirigis
corre-cuita cap als vestidors uc
nombrós grup de aficionats el se
guia per tal d'apallisar-lo.
Malgrat la protecció que la
força pública en tot moment li
va donar, com que el nombre
d'^essors era molt important
sembla ser que el senyor Màrquez va rebre gran quantitat
de cops; tants que fins i tot va
necessitar l'ajuda de tres persones per tal de poder entrar a la
caseta. L'havien marejat fins i
tot una mica. Diem tamiíé que
fins i tot la força pública va in. íentar d'esbotzar la porta dels
vestidors car aquesta estava tencada, malgrat l'advertència de
l'àrbitre al secretari tècnic del
Llançà que la porta estès oberta.
Cal ressenyar finalment que
mentre escrivia l'acte arbitral algú va llençar aigua per !a finestreta dels vestidors i va mullar
tots els papers.
Després de una hora d'acabarse el partit asegura el senyor
Màrquez i mitjançant l'éscoita de
la força pública va poder sortit
dels vestidors per tal de dirigir-se
novament cap a la seva llar.
En definitiva doncs, uns incidents ben tristos i lamentables
que no fan més que ennuvolar el
panorama esportiu futbolístic
pel que fa a aquestes categories
petites.
Ca! desitjar que afers com el
que més amunt hem anat desgranat no tinguin mai més cabuda a les planes dels medis d'informació, car ben segur que aleshores no es produirien.
R. Rovira

i^r
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Elecció del millor esportista gironí 1.978

Cassà 2 - Amer 1

La Diputació presenta
Partit amb poc joc
les bases del concurs

Mal partit el que diumenge
passat es va veure al camp Municipal d'esports de Cassà de la
Selva. Després d'una primera
part força ensopida es va passar a
un . segon temps francament
desastrós.
•
Alineacions:
Cassà,Llòria, Bonmatí. Soler,
Gómez, Reverter, Giménez Pinsac. Serra, Poate, Pijoan i Madria
Amer, Brobolosa, C arboner,
Barrio i Duran, Moner, Sànchez
Clar I, Clara II Clara III, Puigdemoent i Guitard.
Substitucions; Pel que fa al/
' Cass&^^ri'Púéréí va súbstituii· a

Pel que fa a la segona part cal
dir que va ser francament pèssima tant per un corn per l'altre
equip.

Un joc sense cap mena d'ordre ni control; minvat d'idees va
avorrir i no poc a tots els espectadors que s'aplegaren al camp
del Cassà. Malgrat tot però queda en part justificat aquest mal
joc d'uns i altres mirant tant sols
per sobre la taula classifícatòria
de Segona Regional, en la qual
tant eLCassà com l'Amer ocupen
posiieions no massa reixides.

Ambdós equips palesaren
la situació d ia taula.
Poate i Horta a Pijoan. L'Amer
per la seva banda va camviar
Sànchez per Moijat i Guitard per
Domènech.
La primera, part, tal i com
dèiem ratlles amunt, molt ensopida amb clar domini del Cassà i
defensa aferrisada dels visitants .
L'atac constant del Cassà al
llarg del primer temps va fructificar finalment en un gol aconseguit per en Giménez de cap.
Val a dir d'altra banda, que la
bellesa plàstica del gol mereix
tots el elogis car el remat del davanter local va ser de veritat esplèndít.

Cal dir també, que un empat
no hagués estat cap mena de
sorpresa vistos els mereixements
d'un i d'altre conjunt, tot i tenint present que el Cassà va disposar de més ocasions per alterar eí marcador.
En definitiva doncs, pobre
espectacle per al públic que diumenge va acudir al camp del
Cassà, i dos punts més per als
locals que bona falta els fan.
L'àrbitre del partit va ser el
senyor Lucas Femàndez el qual
va fejür una actuació discreta però que no supera en gaire la classificació de regular.

Ríudelíots 1 - Cassà 10

Clara victòria
dels forasters
Clara i rotunda victòria dels
jugadors del Cassà juvenil en el
seu partit contra el Reiudellots.
Val a dir que després d'aquesta
yictória i atesos els enfrontaments que encara els queden
pendents, el Cassà s'ha proclamat gairabé campió del seu grup.
Malgrat que de bell antuvi el
Riudellots va oferir més resistència de la prevista la primera part
va acabar amb 1-2. Només de
començar la segona part, el
Cassà es va destapar i es mostrà
com un equip molt realitzador i
expeditiu davant de la porta contrària, on tot li sortia bé.

Cassà, Portes, Calvèt, Ruscadella. Pou, Ramos, Comas, Julio,
Arbussa, López Vegas, Rahola i
Vidal'.
Substitucions: Dos canvis va
fer el Cassà al llarg del partit. Ramos va sustituir Pavia i Hinojosa
Vidal.
Va tenir cura de l'arbitratge el
senyor Molins que ho va fer molt
bé.

En aquest darrers 45 minuts
la facilitat rematadora dels nois
del Cassà així com el seu domini
tècnic, es varen imposar sense
gaires dificultats a les ganes i afíció dels locals.
Per l'equip del Riudellots varen tenir una actuació especialment destacada en Planes i en
Roure mentre que pel Cassà els
més llui'ts varen ser en Calvet i
Arbussa.
Alineacions:
Riudellots, Batlle, Ribas, Sabaté, Pica, César, Vinyoles, Planes, Eduard, Roure, Moreta i
Siso.
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La Diputació de Girona ha
convocat l'elecció del millor
esportista gironí d'enguany.
Val a dir que aquest premi
fa ja anys que es concedeix i en ell s'intenta premiar
la millor tasca esportiva realitzada per un home o dona
esportista al llarg de tot l'any
a les comarques de Girona.
Les bases del premi són les
següents:
Primera: Podran aspirar al
Premi del Millor esportista gironí tots els esportistes que
siguin naturals de la província, homes o dones. Tenen
opció al títol, també tots els
esportistes residents a les contrades de Girona, malgrat no
siguin naturals d'aquí, però
que portin un any de residència entre nosaltres. Cal, d'altra banda, que en aquest darrer cas l'esportista hagi actuat
durant el mateix any en un
club o entitat gironina. La
proposta, i, per tant, el destí
del premi es deurà centrar en
un nom i, per tant en queden
exclosos els equips.
Segona: Serà triat el millor
esportista masculí i la millor
esportista femenina.
Tercera: Cada Federació o
Delegació Esportiva podrà pre
sentar aquells esportistes que
reuneixin
les
condicions
necessàries per assolir el premi, i que, per tant, tinguin
mèrits reconeguts dins l'esport. Els membres del jurat,
clubs o organismes, poden
presentar també els candidats
que creguin convenients. Cal
dir, també, que el Secretari
del Jurat enviarà, amb la
deguda antelació per al seu
estudi.
Quarta: Els membres del
jurat enviaran, sis dies abans
de la proclamació,una relació amb deu candidats masculins i deu de femenins. No
seran vàlides les relacions amb
un candidat de més o de
menys. Es a dir, hauran de ser
deu nom exacfés Tots aquests
entraran, automàticament, en
la primera eliminatòria.
Cinquena: No es tindrà en
compte la condició professional o amateur dels aspirants al

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BARCELONA
ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA
DE GIRONA
CENTRE NACIONAL DE FORMACIÓ
PROFESIONAL DE GIRONA
Curset sobre:

SOLDADURA
PROGRAMA:
,
1. Generalitats i fonaments de la soldadura (3 hores teòriques)
2. Màquines i procediments (1 h. 30 m. exposició teòrica i Ih. 30m.
de pràctiques)
3. Materials d'aportació (Ih. 30m. exposició teòrica i Ih. 30m. de
4. Control de qualitat (lh.30m. exposició teòrica i lh.30m. de pràctiques)
5. Pràctiques (3 hores}
PROFESSOR: E. Fabregat Martí
DATES: 26 II 30 de març
HORARI: de les 6h.30m. a les 9h.30m.
NOMBRE D'ASSISTENTS, un mínim de 10 i un màxim de 15
MATRICULA: 4.000 ptes. S'arbitraran ajuts per a professors i alumnes.
Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a la Secretaria de
* l'escola Universitària de Girona. Casa Cultura. Pça Hospital s/n
Telèfon 20 67 70.

Anna Maria Molina, campiona d'altres anys.

títol, sinó les seves marques,
les seves gestes esportives. Cal
dir que tampoc no es tindran
en compte els títols que
h^uin pogut assolit els concursants en data anterior al
1:978. La distinció es basa
doncs, en premiar, exclusivament, la tasca esportiva que
s'hagi rea litzat l'any anterior,
que en aquest cas és el 1.978.
Sisena: Els Clubs, Federacions, Organismes i membres
del jurat remitiran llur propostea abans del dia 20 de
març de 1979.
Val a dir que s'ha de trametre a la Diputació Provincial, Ponència d'Esports.
L'acta de proclamació del
millor esportista masculí i la
millor esportista femenina
1.978, se celebrarà el proper
31 de març de 1.979.
Setena: En les propostes
per al premi hi haurà de figurar un detallat historial de
tots els candidats, fent constatar, així mateix, tot el que
han fet al llarg de l'any 1.978
dms el món de l'esport. Caldrà, també, acompanyar la
proposta d'una fotografia
del candidat.
Vuitena: El Jurat és presidit pel Ponent d'Esports
de la Diputació Provincial, en
representació del Pïesident de
l'entitat organitzadora, pel
Delegat Provincial del Consell
Superior d'Esports, pel vicepresident d'Esports de la Di-

putació i Conseller de l'Ajuntament de Girona pel que fa
als esports. Actuarà de secretari del jurat, el mateix que
ho és de la ponència. D'altra
banda, cal dir que com a
membres de jurat hi interràidran també un representant
de ia delegació proràcial del
Consell Superior d'Esports, i
un total de quinze cronistes
esportius dels mitjans de comunicació de tota la provínda de Girona.
. Novena: El sistema que es
farà servir a l'hora de votar és
el següent.
Pel que fa als homes, en la
primera votació es relacionaran cinc noms, passant els
cinc guanyadors a l'eliminatòria següent, en la que es votaran només tres esportistes.
En el penúltim escrutini seran votats dos noms,^ els
quals arribaran a la final, en
la qual serà triat el millor esportista gironí de l'any 1.978.
Pel que fa a les dones es
triaran cinc candidates, de les
quals seran escollides tres,
que passaran a una segona votació, que donarà dues finaUstes, de la que sortirà la
guanyadora.
Assenyalem que, entre els
membres del jurat que ha de
decidir la proclamació del millor esportista gironí i de la
millor esportista, s'hi trobarà
un membre de la secció d'esport del nostre diari.

balliu

Ift

p^m

Cartellera

8 de març
del 1979

GIRONA
Cinema Modern: "Estado se sitio"
Horari 4,6 i 8 tafda i 10 nit.
Cinema Catalunya I: "Las alegrias
de una vida" Horari 6,15, 8,15 í 10,15
Cinema Catalunya II: "Delicias
holandesas" Horari 6,10, 8,10 i 10,10
Cinema Ultònia: "Virginidad:: i
"Sin conciencia".
Cinema Gran Via: " Y si tu no
quieres" i "Atentado: el dia que cambio el mundo"

c

•

TELEVISIÓ
ESPANYOLA

LA BISBAL
Cinema Olímpia: "Hombres salvajes, bestias salvajes" Sessió de nit.

CADAQUÉS
Cinema
Art
i Joia:
"La
Batalla
de
Midway"
Horari
9,30 nit.

T

20.00
20.30

Obertura
Presentació
Avanç informatiu
Gen te hoy
Telediari
Hora 15
Cafè de redacción
Acomiat i cloenda
Obertura
Presentació
Un globo, dos globos, tres
globos: "Balonazo a la media
vuelta".
Perfiles
Los mitos: "El tiempo"

Cinema Maryan: "El caso està cerrado, olvídelo" i "El fascista", la bea
ta y su hija desvirgada", des de les 6
de la tarda.

FIGUERES
Cinema Savoy: "Troll" pel·lícula
" S " , sessions a les 4,6 i 8 tarda i 10
vespre.
Cinema Juncària: "Salon Kitty" i
"Fúria espafiola" des de les 5,30 h.

ELEVISIO

PRIMERA CADENA
13.45
14.00
14.01
14.30
15.00
15.35
15.45
16.15
18.45
19.00
19.01

BLANES

Cinema Coliseo Imperial: "Soldados" i "James Bond contra Golfinge"

21.30
22.05

24.10

SEGONA CADENA
19.00
19.30
19.31
20.00
20.30

"Severo Sarduy"
Horizontes

21.50

— Un vell amb la seva voluntat modifica el temps per a
poder rectificar els passos extraviats de la seva neta.
Telediari
Sesión de noche: "El loco
del pelo rojo"
— Pel·lícula biogràfica sobre
la vida de Vincent Van Gogh.
Ultimas noticias
Buenas noches

Obertura
Presentació i avanços
Polideportivo
Redacción de noche
Encuentros con las letras:

R

ADIO

INEMA

22.30

•

Tribuna de la cultura
Buenas noches

TELEVISIÓ
CATALANA

PRIMERA CADENA
11.50
14.00
16.15

Les nostres coses: "Els atmetUers"
Crònica
Escenari

SEGONA CADENA
23.00
23.15

Crònica 2
Escenari (repetició)

RADIO GIRONA
E.A.J . 3 8
6,55
7,00
7,45
8,30
9,00.
11,00

Apertura.
Infotmativo.(S.E.R.)
Matinal Cadena SER (S.E.R.)
La saga de los Porretas.
Informativo. (S.E.R.)
Mediodia Cadena Ser.
(S.E.R.)
Novedades musicales.
Informativo. (S.E.R.)
Sardanas en la radio.
Qué en sabem de Catalunya.
Informativo. (S.E,R.)
Comentaris Esportius.
Girona avui.
Micrófono deportivo.
Cadena Catalana.
Informativo SER.(S.E.R.)
La Hora de la Amistad.
Milagros Cap. 112
Radio-Novela.
Informativo. (S.E.R.)
... Y Creo la família. Cap 127
Radio-Novela.
La SER informa. (S.E.R.)
Programa especial. (S.E.R.)
Voces famosas.
Informativo.(S.E.R.)
Girona al dia.
Informativo de las ocho.
(S.E.R.)
Comentaris esportius.
Ranking Internacional.
Informativo. (S.E.R.)
Diario musical. (S.E.R.)
Àlbum de Oro. (S.E.R.)
Hora25.(S.E,R.)
Medianoche. (S.E.R.)
Cierre.

11,35
12,00
12,30
12^0
13,00
13,05
13,10
13,30
14,00
14,30
15,15
16,00
17,00
17,03
18,00
18,15
18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
20,45
22,00
22,15
23,00
23,30
0,30
1,05

RADIO OLOT

GUIAO • i . M ^ i :

AT.

Carrer MOU Plaga MARQUES DE CAMPS
Establiments subscrits a aquest Diar)

CARNISSERIA I
CANSALADERIA

CAMISERIA

PELLICER

MIQUEL
MASCORT

JOAN
ALIU JUANDO

Plaça Marquès de Camps, 7
Telèfon 20 45 95
GIRONA

RELLOTGERIA
JOIERIA

MUNTEIS

TEIXIDOR

Carrer Nou, 10 - Tel. 20 02 20'
GIRONA

Carrer Nou, 24 - Tel. 20 33 84.
GIRONA

Plaça Marquès de Camps, 16
Telèfon 20 43 38
GIRONA

7
8

HOTEL RESIDÈNCIA

OBJETOS ESCRITORIO
PLACAS Y ROTULOS

10

GRANJA

LLENAS

PENINSULAR

ESÏ^ROLyl
; PU. IVIARÍ3UES OE

TELsIsSSSaoEonasé·bÉii.cipjA w

DESDEJUNIS I BERENARS
Plaça Marquès de Camps, 19
Telèfons 20 10 17 i 20 77 21
GIRONA

Carrer Nou, 3-TeL 20 38 00
GIRONA

MATERIAL
DIBUJO TECNICO
SELLOS DE GOMA

BANCA CATAIANA
Alvàrez de Castro, 5 - Telèfon 21 19 00

GIRONA

BANC INDUSTRIAL OE CATALUNYA
Avinguda Sant Francesc, 9 - Telèfon 21 18 50

GIRONA,

BANC OE GIRONA
Plaça Marquès de Camps, 16 - Telèfon 20 61 50
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GIRONA

,, ,.;

RADIO POPULAR
DE FIGUERES
Emet:

8.30
9.15
9.30
10.00
11.00
11.20
11.45
12.00
13.00
13.30
13.45
14.30
15.00
15.15
16.30
18.00
18.20
19.20
21.00
22.30

0 . M.: J.134KC.
F. M.: 89,4 Mgc.
Obertura, lectura bíblica i
bondia musical
La saga de los porretas
Salut noble Empordà
Ona i ratlla
Llamada a los ciudadanos
Chequeos médicòs
Vivir es producir vida
Angelus
Música del migdia
Hora exacta, noticiari local i
cartellera
Corresponsals informatius
(Banyoles)
Informativo dia
Cançons al pas de la tarda
Aparador d'èxits
Disc del radioient
Novella
La hora Francis
Temas candentes
Hora exacta, noticiari local
(Aprox) Cloenda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il

MERCERIA

EL GLOBO >f

20.15
20.30
22.00
23.00
24.00

Notícies
Butlletí RTVE
Ferran Pinyol
Ara és l'hora!
Olot actualitat
Panorama
Musical selecte
Ara és l'hora!
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Notícies
Butlletí RTVE
Novel·la
De tot i per a tothom:
"L'esport"
Olot actualitat
Panorama
La música
Pilar...a mitja nit
Fi d'emissions

MOTS ENCREUATS

Carrer Nou, 9 - Tel. 20 31 26
GIRONA

Carrer Nou, 23 - Tel. 20 27 4 i
GIRONA

FOTO HOBY
íi

ELECTRODOMÈSTICS

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

7.00
7.05
8.30
9,00
9.15
10.00
10.30
U.OO

11.30
12.02
12.30
12.45
13.15
13.30
14.15
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

Joan Poch

HORIZONTALS:
l . B u r r o . - 2 . T r e m p d ' u n a p l o m a . - 3.HàUt, a l è . - 4 . 0 c e l l r a p a ç d i ü r n
d e plomatge b r u r o g e n c . Peix teleosti. — 5.Tira d e c a u t x ú a guisa d e
cinta. Transita. — 6 . N o m d e lletra. Dany material o m o r a l . - 7.Reunió d è sacerdots per a t r a c t a r d ' a s s u m p t e s eclesiàstics. P o e t a grec q u e
cantava poesies. — S.Espai c o b e r t q u e d ó n a accés a edificis públics.
D e gust àcid desagradable. - 9 . R e b u t . - lO.Estirar, arrossegar. - 1 1 .
De p r e u elevat.
VERTICALS:
l . G u i x . — 2.Cadàver q u e per e m b a l s a m e n t s'ha dessecat i p o t conservar-se i n d e f i n i d a m e n t . — 3.Qualsevol substància q u e atregui el ferro.'
— 4.Part a m p l a i p r i m a d ' u n r e m . D e m e n t , m a n í a c . — 5 . N o m d e la
primera lletra de l'alfabet grec. Relatiu a substàncies greixoses. — 6.
Sense c o m p a n y i a . T e m p s suau, agradós. — 7 . D i m a n a r , p r o c e d i r . Aràcnic d e l'ordre dels acàrids. — S.També. Dels m a h o m e t a n s . — 9.Pila.
— l O . O n a de gran a m p l i t u d q u e el vent p r o d u e i x en u n a gran superfície d'aigua. — 1 1 . A l e n a d a , baf.
(Solucions al diari de demà)

Espectacles

^mr
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Del 24 al 27 d'abril, a Palafrugell

Convocada la VIII Biennal de cinema
Del vint-i-quatre al vint-i set d'abril tindrà lloc el Concurs Biennal de Cinema Amaterur de Palafrugell. Aquest
concurs, que té disset anys de vida, va ser u n dels primers
-fins i t o t a nivell estatal- i està considerat per la crítica
com un dels més rigorosos. Els components del jurat es renoven cada any, i sempre són persones amb una llarga dedicació al m ó n del cinema.
Aquesta iniciativa sortí, l'any
1962, d'un grup de persones interessades pel cinema i la fotografia que desitjaven omplir el buit
d'activitats que existia al poble.
Va ser a partir d'això que és formà un foto-cine-club, i decidiren
organitzar aquest concurs de cinema amateur com a una activitat més.

tingut de la pel·lícula, en el que
ens diu. Això, a vegades, ens ha
portat problemes de cara al
públic, com fou el cas de "Intrutina", una pel·lícula que a nosaltres ens va agradar, però que la
gent no va saber entendre. No
podien capir perquè haguent-hi
d'altres pel. lícules més estètiques, haviem escollit aquesta. La

A la recerca d'un nou canní
per al cinema amateur.
Més tard, en desfer-se el fotocine-club, el grup es disolgués i
actualment només hi ha dues
persones, Josep Puig i Lluís Maimi, que ja formaven parf del
grup inicial. Ells ens expliquen,
breument l'evolució d'aquest
concurs.
—El nombre de socis es va
anar ampliant fins arribar a prop
d'un centenar. El concurs de
cinema era de tipus exhibicionista, de veure qui ho havia fet
millor, nosaltres vam pensar que
no havia de ser només un cinema
d'esbarjo, sinó que havia de tenir
un contingut ideològic. Va ser
aleshores quan el grup es va
començar a estroncar. El fotocine-club es va acabar, i un grup
de cinc persones -Josep Puig, M.
Lunati, Jordi Hereu, E. Serra i
Lluís Maimi- ens vam proposar
organitzar un concurs seriós·
Això ens obligà a seleccionar
pel·lícules que es presentaven, i
a constituir un jurat.
—En el vostre concurs s'han
presentat autors que després
d'uns anys han passat al cinema
comercial, o que han tingut un
gran èxit en altres festivals.
Aquest és el cas d'en Anglada,
Sitja i Esquerra, Mallol, Garriga,
etc· etc. Actualment, quines perspectives penseu que té el cinema
amateur?
—El cinema amateur ha quedat tancat, no te massa sortida ja
que sempre es mou en els mateixos ambients. No és que el
menyspreem, però creiem que
l'ha fotut el plantejament mateix
de molts de cineastes:
—Darrerament, ens hem estat
plantejant l'oportunitat que haurien de tenir les pel.Iícules premiades de passar per les sales
comercials; ja que podrien arribar a un públic més majoritari. Al nostre concurs poden venir les pel·lícules presentades en
altres festivals· La paraula amateur no vol dir només principiant, sinó que ha d'englobar tota una sèrie de cinema independent que no té lligams ni la
distribució del cinema comercial.
—Quin serà el jurat d'aquest
any?
—El jurat es renova cada any.
Enguany hem conectat amb Elisendo Nadal, Miquel Porter, Antoni Martí, Jaume Figueres... Encara no és cosa del tot definitiva.
—L'atorgament de premis, la
selecció de les pel·lícules, en base a què es fa?
—Primer, es fa una presentació, basada sobre tot en el con-

tècnica l'hem deixat una mica de
banda, la relativitzem, perquè
sabem que el fer cine és molt
car·
—Quina participació té el vostre concurs, quant al nombre de
pel·lícules i concursants?
—L'any passat es presentaren

l'Anglada "la ràbia" que després
s'ha passat al cinema comercial,
està feta a base de dos curts que
va presentar aquí : "La Rage" i
"El Pitus".
—Amb quin pressupost compteu?
—El pressupost d'aquest any
encara no és del tot segur. De
moment, l'Ajuntament ens ha
promès cent-mil pessetes. De
totes maneres és un pressupost
migrat si el compareu amb el
d'altres festivals. El de Sant
Feliu, per exemple, té un pressupost molt més gros que el
nostre.
El treball qüe queda per fer
en el camp del cinema independent és molt gran. Aquí a Palafrugell, s'ha iniciat un camí, o
més ben dit dos, perquè els nois
interessats poden començar a introduir-se, i a conèixer aquesta
matèria "per dins". En Josep
Puig, una persona molt bregada
en cinema, ensenya a una bona
colla de nois de l'Institut, molts
aspectes d'aquest art: pensar els
arguments, fer un guió, llegir, filmar, muntar, fer doblatge. Tots
aquest elements cinematogràfics
• -inventiva, redacció, part aríísti-

Bases del concurs
Concursants:

Tots el del territori espanyol.

Tema:

Lliure

' Presentació:

En 8 mm., Súper 8, Single i 16 mm. Duració
com a màxim 30 minuts. Poden ser en
blanc, negre, color, mudes o sonoritzades.

Els membres del jurat de l'últim concurs

unes trenta-cinc pel.Iícules, i
molts dels noms dels seus directors són força coneguts: Mallol,
Anglada, Jordi Bayona, J. Bac i"
Toni Garriga, Jové, etc. per citarne uns quants. La pel.lícula de

ca j tècnica- poder ser apresos
gràcies a l'afició d'un dels veihs,
perquè cal dir que tot el pressupost necessari surt de la seva
butxaca.

Isabel Juanola

Drets d'inscripció: 200 pessetes.
Les pel-lícules s'han d'adreçar a: Jordi Hereu, Garrotxa, 1.
Telèfon 301850. Palafrugell. La data límit de recepció és
l'onze d'abril de 1.979.
Premis:

l.è — Campanar de^jjlata i 20.000 pessetes
2.on — Campanar de bronce i IS·OOO pessetes
3.è — Campanar de coure i lO·OOO pessetes

Qrup DAGOLL-DAQOn^
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE BARCELONA
ESCOLA UNIVERSITÀRIA
POLITÈCNICA DE GIRONA

pr·s·nta a GIRONA
DAVANT L'EXIT OBTINGUT, S'OFERIRAN
DUES ÚNIQUES REPRESENTACIONS MES:

ANTAVIAIMA
Sobra o o n t · · d * Par* Caldars

TEATRE MUNICIPAL
Dissabte,
Diumenge

10 de març, a les 22,30 h.
11 de març, a les 19 h.

ZMXA 0 € PÇNStONS

"la Caixa"
deCalaliiiQaiBaiean
OBRACUUURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS
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Curs sobre:

INFORMÀTICA
PROGRAMA:
I. Introducció a la informàtica· Tipus d'Ordenadors i Periferics·
IL Organigrames
IIL Programa bàsica i Fortran.
rv. Pràctiques amb dos microordenadors HP 30 i 45 amb els següents
periíèncs: Impressora, Lector-gravador de einta magnètica, unitat de discs i pantalla de raigs catòdics.
PROFESSOR: SR. BATLLE, Professor Agregat del Departament d^Electrònica de la E·Ü.P; de Girona.
Durant el curs hom fliurarà la documentació necessària i finalment
s'atorgarà un Diploma Acreditatiu d'Assitència.
DATES: Els dies 21, 22, 23, 28, 29 i 30 de març i 4, 5, 6, 18, Í9, 20
d'Abril.
HORARI: De les 19 a les 21,30 hores.
NOMBRE D'ASSISTENTS: El curs no es realitzarà si no s'airiba a un
mínim de 12 matrícules. El màxim de matrícules admisàble setà
de 20.
MATRICULA: 10.000 ptes. Hi haurà ajudes a professors i ahimnes universitaris.
Per a inscripcions i més informació dirígiu-vos a la Secretaria de l'Escola Universitària Politècnica de Girona. Casa de Cultura. Plaça
Bisbe Lorenzana s/n. Telèfon 20 67 10.
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A Punt de tancar
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ipswich 2 - F.C.Barcelona 1

Segon dia al tèxtil

El Barca, quasi semi-finalista

Encara més vaguistes

Gran resultat el que ahir a la
nit va aconseguir el Barca al camp
del Ipswich Town, en un partit
correctament jugat per ambdues
parts, amb un primer temps força endormiscat que havia de canviar en els darrers quaranta-cinc
minuts on el Barca, portant molt
bé el contraatac, va aconseguir
una diferència mínima que no ha
de ser cap obstacle per superar
l'eliminatòria.
El parti que ahir ala nit va tenir lloc al cap de l'Ipswich Town
s'esperava, si no amb molta por,
sí amb molt de respecte perquè
encara es recordava el 3 - 0 del
darrer enfrontament entre els
dos equips. També preocupaven
els darrers resultats de l'equip
anglès, com la victòria contra l'Everton i l'empat en l'última setmana contra el Nottingham Forest.
El Barca planteja un partit
eminentment defensiu, àcumu- .
lant homes al mig del camp on,
tant Neeskens com Asénsi, Marínez i Esteban se les veien negres per poder aguantar les escomeses de ripswich, molt ben portades pel seu jugador Muheren.
Amb tot i això, la defensa del
Barca, molt ordenada, evitava
que els davanters anglesos poguessin treure algun profit de llurs
atacs.
Una primera part avorrida amb
molt poc joc al mig: del camp.
Únicament cal assenyalar com a
interessant un remat de Gates
que va passar molt a prop del pal
esquerra de la porta d'Artola i
un possible penal a l'area del Barcelona quan Zuviria va fer una
tràveta a Brazil.

Arriben els gols.
La segona part no podia començar pitjor pel Bàrça; als quatre minuts de joc Gates adelantava el seu equip en l'aconseguir
un gol després de cometre una
falta a Artola de manera prou
clara. Poc havia de durar l'alegria
dels anglesos, ja que només un
minut més tard, Esteban, arrodonit una gran jugada de Krankl,
empatava el partit. Semblava que
aquest gol havia d'animar una mica el joc del Barca, molt poc vistós fins aleshores, però al minut
vint. Gates adelantava per segona
vegada l'Ipswich Town. El temps
anava passant i el joc del Barca
feia pensar que es conformeu-ia
amb aquest resultat, però les in-

dividualitats d'Herèdia portaven
una i altra vegada el perill sobre
la porteria de Cooper, com en el
minut trenta, en una gran internada en solitari, enganxava un
fort tret que obligaria el porter
de l'Ipswich a fer una gran parada i allunyar la pilota cap a còrner. A la fi del partit, una altra
vegada Heredia portaria el desconcert a la defensa anglesa en
internar-se per la dreta, d'on vallançar un centre retrassat que
Krankl no va poder aprofitar,
perdent així la darrera oportunitat d'empatar el partit.
En definitiva, bon partit per
part del Barca, amb un resultat
gens meynspreable ja que no ha
de ser cap obstacle remontar
aquest gol de diferència al Nou
Camp.

Fix ta tècnica
CAMP. - "Portman Road",
30.000 espectadors que crearen
un gran ambient a les grades animant constantment el seu equip,
amb una màxima correcció, manifestada fins i tot, amb els jugadors blaugrana.
ALINEACIONS. Ipswich Town: Cooper. Buerley, Butcher, Osmand i Pivot;
Mills Muhren i Wark; Brazil, Gates (Hunter m.80) i Woods.
F. C. Barcelona: Artola; Zuviria, Migueli, Olmo i De la Cruz;
Martínez, Neeskens (m. 79, Costas) i Asensi; Heredia, Krankl, i
Esteban (m. 86, Albadalejo).
ÀRBITRE. - Palotai (Hongria). Bon arbitratge, malgrat de
no concedir el penal de Zuviria a
Brazil, força clar, i la concessió
del primer gol anglès on hi ha-

gué una clara falta de Gates a Artola.
GOLS. - Minut 49' Centre de
Brazil damunt la porta d'Artola
que Gates va rematar, empenyent el porter barcelonista i
aconseguí el primer goL(l—0).
Minut 51: Gran jugada de
Krankl pel costat dret que en arribar a la línia de fons, centrà retrassat cap a Esteban que només
va haver d'empènyer la pilota al
fons de la xarxa (1—1).
Minut 65: Internada de Mills
per l'esquerra centrant molt ajustat cap a Gates, mal marcat per
Zuviria, que d'un fort tret aconseguí el definitiu 2—1.
INCIDÈNCIES. - Targeta
groga a De la Cruz per desplaçar
la pilota (m. 21).

La Maireta de Palamós

Barca incendiada a alta mar
PALAMÓS (Del liostre corresponsal C. Mauri). — Quan la
"Maireta", una de les barques de
pesca propietat dels armadors
germans Fortuny-Quart, tomava cap a Palamós, sofrí un accident mecànic en rebentar una
conducció d'oli hidràulic que petà contra el tub de fuita de gasos. El fet, que tenia lloc davant
les nies Formigues, va originar
una gran fumera i flames a la
part del motor.
La tripulació, formada pel patró Miquel Fortuny, el motorista

-Joan Brull i quatre mariners
(Joan Pijoan, Lluís Tubert i dos
més que no eren els titulars de la
"Maireta") veient que era molt
perillós de dontinuar dins la barca, i no podent fer servir la ràdio
pel fet d'haver-se cremat la installació, van tancar les obertures —
això fou una sort ja que el fum
apagà les flames— i van llençar-se
a l'aigua junt amb la barca de salvament automàtica que lligaren a
la popa de la Maireta.
Al port de pescadors la intranquil·litat era gran a la nit

Nerviosisme barceloní
davant de les fleques
La vaga dels flequers continua avui a Barcelona. Per als
habitants de la província cada
cop és més difícil d'aconseguir pa. Ahir alguns atemptats
afectaren els establiments on
es despatxava. L'explosió i
posterior incendi en una fleca
barcelonina provocada per un
artefacte incendiari va posar
ahir més tensió a la vaga de
flequers que ja dura quatre
dies a Barcelona. Davant de
les poques fleques que ahir
havien fet pa a la ciutat moltíssimes persones feien cua
tot esperant adquirir aquest
fonamental producte.
Entre els barcelonins crei-

xia ahir la nerviositat a causa
de la manca de pa ja que començà a flaquejar l'aprovisionament que moltes famílies
havien fet la passada setmana.
La situació s'agreujarà avui,
car les fleques que fins ahir
havien continuat fent pa van
manifestar que no podrien
mantenir un ritme de treball
tant elevat i comunicaren que
reduirien la seva producció.
Tanmateix, ahir es va suspendre la fabricació de pa en
aquelles fleques que no comptaven amb la deguda protecció policial, per decisió de la
federació de fabricants i venedors de pa.
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quan hom veia que la Maireta no
responia a les crides fetes per
l'emissora costanera.
Finalment algunes barques varen sortir per rastrejar la mar. La
barca Apola, propietat del patró
Majó, per mitjà del radar els va
localitzar en front de les Eles
Medes a L'Estartit, on el fort
vent de llevant els havia empès.
Recolliren als sis ocupants que
havien passat una veritable odissea i els portaren tot seguit a Palamós per tal de reanimar-los.
La "Maireta" va arribar ahir
al matí remolcada, i al moll ja hi
havia els bombers a punt, perquè
en obrir la barca va reprendre de
nou el foc que seguia latent sota
la coberta. Es desconeix la valor
total de les pèrdues.
La "Maireta", que és una de
les millors barques de la flota palamosina, és tarifada —segons ha
pogut saber PUNT.DIARI- en
onze milions de pessetes.

PUNT
DIARI
ADMINISTRACIÓ i PUBLICITAT
Joaquim Vayreda, 65 baixos

Tels. 21 70 57 i 20 50 16* GIRONA
Balmes, 35
Tel, 50 14 95
FIGUERES

p|. del Garme, 2
Tel. 26 04 62
OLOT

GIRONA.-Ahir el tèxtil va
entrar en el seu segon dia de
vaga. En fer el balanç de la jor
nada, els representants sindicals van ser unànimes en
manifestar que la jornada
havia estar molt més fructífera que la del dia anterior. La
xifra de vaguistes a les comarques gironines es calcula
en un vuitanta-cinc o noranta
per cent. En moltes de les
nostres comarques, com és el
cas de la Garrotxa, i del
Ripollès la crida va ser
secundada pràcticament per
un cent per cent de la població laboral tèxtil. A d'altres punts, com poden ésser
les rodalies de Girona, o
la Selva, la incidència no arriba tant amunt, però es xifrava
ahir a la nit entre un vuitanta
i un vuitanta-cinc per cent.
A pobles com Bonmatí la vaga fou total, i com a nota diferent de la jornada cal dir
que l'empresa Grober d'Anglès continuà anant al treball,
igual que no havia fet el dia
anterior.
Durant tot el dia d'ahir,
gran nombre de treballadors
van anar als locals de la AÍSS
a l'assemblea permanent que
havien convocat les centrals
majoritàries en aquesta vaga,
és a dir, CCOO, UGT, CSUT i
USO. Es realitzaren també assembleas a moltes empreses i
balanços de la vaga fins al
moment.
També a les hores dels
canvis de torns, és a dir, a les
cinc de la matinada, a la una
del migdia, i a les nou de la
nit, a les empreses més importants del sector, com són la
Gassol, la Coma-Cross, la
Grober,... hi anaren piquets
per informar de la vaga als
que en aquells moments havian de començar a traballar.
— Incidents a la Com.a
Cross.
Precisament en una d'aquestes indústries, la Coma
Cross, es produiren incidents,
segons afirmen la totalitat de
les centrals sindicals, quan la
persona del director de l'empresa davant mateix de la porta de la factoria.
Els fets començaren quan
un treballador va entrar a treballar i sortí -segons totes
les centrals- de sobte i per
agredir una noia que era a
fora i que no volia entrar a
treballar.
Un company d'aquesta noia va voler defensar-la i va
produir-se una petita baralla
que va poder ésser dominada
ràpidament. Una mica després
informen les mateixes fonts,
sortiren a la porta de la fàbrica el director i diversos treballadors "amb aire provocatiu i agrediren un company
que es trobava davant seu".
El director de l'empresa -afegeixen- va intervenir en
l'agressió i va haver d'intervenir la policia per acabar
amb els incidents". Els representats de les empreses van
comunicar a Punt Diari que
estan disposats a presentar
denúncia contra aquest director.
En l'assemblea que se celebrà ahir al vespre a la AISS i
en la que es trobaven presents
més de dues-centes persones,
la majoria representants de
comitès d'empreses del sector

i treballadors, després de fer
balanç de la vaga es va polsar
l'opinió per saber si avui s'havia de continuar. L'opinió
dels assistents fou unànime en
donar una resposta afirmativa
i no hi hagué cap veu, llevat
les dels representants sindicals
que demanaven que s'hi pensesin bé, que es manifestés en
sentit contrari.
En aquesta mateixa assemblea es parlà de les reaccions que s'havien d'adoptar
una vegada es comencés a
treballar i es feren palesos els
temors a possibles represàlies.
Els representants de les
quatre sindicals convocants
Andrés Nicolàs, Carme Murillo, Salvador Llorent i Ismael
Ventelló, van afirmar també
que en cas que no hi haguessin noves negociacions o que
les que es puguesin produir
no fossin satisfactòries, es
convocaria de nou la v^a per
als propers dies vint-i-u i
viní-idos. Al final davant de Punt.
Diari van afegir que el més
important d'aquest dos dies
de vaga havia estat el "sentit
unitari dels treballadors", i la
força amb què estan actuant
tots els vaguistes. "La gent està més fresca que ami", afegí
el representant de CCOO. En
tots els vaguistes. "La gent està més fresca que rnai", afegí
el representant de CCOO. En
la seva opinió, no creuen que
el dia que es comenci a treballar es produeixi en algunes
empreses el locaut, però si
que esperaven que hi hagués
represàlies.
El 85 per cent de l'istat
va fer vaga
Notícies recollides a última hora per Punt Diari i servides per l'agència Efe, donaven la xifra de vaguistes en el
total de l'estat espanyol en un
vuitanta-cinc per cent, és a
dir, un cinc per cent més que
el primer dia de la convocatòria.
Concretament a Catalunya,
on es troben un setanta per
cent dels quatre-cents rnils
treballadors del tèxtil, la incidència de la vaga es xifrava en
un noranta per cent.
No hi hagué, segons Efe,
cap tipus de incidents i la
patrona] sembla que no està
disposada a provocar el lookout.
Posats en contacte amb
la Federació de Girona de la
CEOE, se'ns va comunicar
que cap de les empreses de les
nostres comarques estava afiliada a aquesta patronal.

