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GIRONA

LES BORGES BLANQUES

AGENDA

Inauguració de la fira de les Garrigues

A L A C A N T . — 20,15 h. a l'Aula
de Cultura de la Caixa d Estalvis
d'Alacant i Múrcia, conferència de
Francesc de Paula Burguera sobre
el tema "'Consciència regional dels
valencians ahir i avui".

Visifa de! governador a ia comarca i tres detencions
Amb motiu de la inauguració
de la Fira de les Garrigues, el
governador civil de Lleida ha
tingut ocasió, per primera vegada després que prengué possessió del seu càrrec, de posar-se
en contacte amb la realitat sòcio-econòmica d e l'esmentada
comarca, que té problemes tan
greus com el de l'oli.

ALMASSORA. — 22.15 al Cineclub, projecció del film de Fellini
"Amarcord".
BARCELONA. — Jornada consumidors, 10: "El consumidor davant
el fenomen publicitari", per J. Urzaiz, a Girona, 46. A les 11.30,
"La defensa organitzada dels consumidors a l'economia actua!", per
Manuel Boto Escamilla. A les 17,
"Les Associacions de Consumidors, en el pla internacional", per
A. J. Vicente.
12: "Per una nova e scala pública", per Marta Mata. a l'Auía
Magna de la Universitat.
12: A la Facultat de Físiques i
Químiques, "La ciència a Catalunya", amb J. Montoriol, R.
Folch, S. Alegret, H. Barrera i
J. Pla.
18: "La constitution de l'anthropologie politique et son domaine",
per Georges Balandier, a ISPA,
Amigó, 17.
18,45: Missa i posterior sessió
acadèmica en commeració del patró del Consell Superior d'Investigacions Científiques, a la capella de Sant Pau de la Biblioteca
de Catalunya, i al carrer Egipci aques. 15, respectivament.
19,30: Visita explicada de l'exposició Art Faraònic, al Museu
Marítim, a càrrec de Joaquim Arxé.
19,30: Conferència de Masferrer,
al Col·legi d'Economistes, dins el
cicle "L'economia davant el canvi democràtic".
19,30: "La formacio professional. avui", per Joaquim VÍuaT al
Club d'Amics de la Futurologia.
Granvia, 608.

A les Bo.ges Blanques, el senyor
governador, Luis Mardones. inaugurà la X I V Exposició Industrial, Comercial i de Maquinària Agrícola en
el recinte del Terrall. Durant l'acte
pronuncià uneà paraules, entre les

El barri de Sant Maure, desatès

Això: un barri sense gairebé cap
assistència mèdica, amb un grandiós dèficit de places escolars i preescolars, sense telèfons públics, sense carrers asfaltats, amb problemes
d'aigua, d'olors per la proximitat dels
abocadors d'escombraries l'Igualada
(a menys d'un K m ) de la riera de
l'Anoia i amb una manca total de planificació urbana. Hi ha una carretera de la Diputació enmig del barri,
sense servei regular de taxis, ni cap
snse servei regular de taxis, ni cap
companyia d'autobusos els diumenges, perquè no els és rentable, etc...
Els'veïns creuen tiue és un barri que
com a mínim necessita la participació de tothom per arribar a la solució, i aleshores no entenen les dificultats per estar legalitzats.
Els veïns, doncs, demanen que s'atenguin les seves raons. Per demostrar llur bona disposició, van fer una
proposta que, després de molt de
temps, l'Ajuntament de Santa Margarida acceptà: per a la construcció
d'un parc, els veïns es comprometien a posar la mà d'obra. Demana-

RIPOLL
Assemblea democràtica
El dia tres de maig es va constituir l'assemblea democràtica de Ripoll adherida a l'assemblea de Catalunva. L'acte constitutiu és un pas
important en el camí per a la consecució de les llibertats democràtiques que ja fa mesos que s'està gestant a Ripoll. El vot dels assitents
fou unànime entorn dels quatre
punts bàsics de l'assemblea.

som
esportius
fins i tot construint

INVERSIÓ

EXCEL·LENT

C A D A Q U É S
COMPRI LA S E G O N A

q u a l s destaquem: "Els problemes
concrets han de tenir solució. Estan
preparant-se unes línies d'actuació
programàtica en els aspectes econòmics i socials per elevar al Govern
les proposicions que estimem en el
més sentit esperit de justícia social
per a la comarca de les Garrigues,
entre les quals les relacionades amb
l'oli".
El governador es mostrà preocupat per la solució d'aquests problemes, però afirmà que havien de resoldre's amb la col·laboració de tots.
Analitzà també el deficient equipament de la comarca: Institut i Escola Professional.

IGUALADA

El barri de Sant Maure, de
Santa Margarita de Montbui, té
demanada l'aprobació d'una Associació de Veïns. El grup promotor o Comissió gestora, va
convocar una conferència dè
premsa per exposar públicament l'actual estat de les gestions per legalitzar l'associació.
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ven tan sols que l'Ajuntament posés
els materials i pagués el projecte.
La desasistència és total, i més
quan tots els veïns són treballadors
de l'indústria d'Igualada. Per protestar van ser recollides més de dues
mil cinc-centes signatures d'unes
3425 cartilles de la SS.
J. GUTIERREZ

Durant l'acte d'inauguració, també, fou proclamada la pubilla de les
Borges Blanques, que ha resultat ser
la senyoreta Magda Giné Teulé.
DETENCIÓ DE TRES MEMBRES
D'UNIO DE PAGESOS
Precisament a les Borges Blanques, dilluns passat —dos dies després de la visita del governador civil de Lleida—, eren detinguts per
la Guàrdia Civil tres persones, acusades de pertànyer al sindicat il·legal "Unió de Pagesos" i d'haver participat en una escampada d'octavilles
de l'esmentada Unió, el dia després
de la visita del governador, per les
Borges Blanques i que feien referència al problema de Foli de les
Garrigues. A l mateix temps, l'organització Unió de Pagesos demanava
la dimissió dels presidents de la
UTECO i de la COSA, senyors Mola
i Nadal Gaya, per l'actitud ambigua
que han adoptat davant el problema.
Segons les últimes informacions, els
t r e s membres d'Unió de Pagesos
—Modest Panadés, de Belianes, Josep Pau, d'Arbeca, i Josep Duc. de
l'Espluga Calba— continuen retinguts al dipòsit municipal de les Borges Blanques a d i s p o s ició de la
Guàrdia Civil.

Lluís Llach autoritza!
a cantar
Definitivament L l u í s Llach
ha estat autoritzat a cantar a
Girona el proper dinou de maig
a la tarda.
<
L'autorització governativa va se*
comunicada ahir al matí als promotors del recital, i així es tanca la
prohibició d'actuar fora de Barcelona i província que pesava sobre el
cantant de Verges des de l'expulsió
de le s Illes Canàries. Després d'aquest recital, en seguirien tres més
a celebrar els dies 12, 1 3 i 14 de
maig a la nit.

JOVE FERIT

A l'altura del quilòmetre 716 de
la carretera Nacional II, entre l'aeroport de Girona i la capital, un
vehicle que havia estat robat unes
hores abans a Mataró, rebé diversos imoactes de bala de la Guàrdia
Civil. Un dels ocupants, el jove
Francesc Arancil Mondéjar, de 21
anys, en resultà greument ferit.
Sembla que l'automòbil no féu
cas de l'ordre de parar-se que li
fou comminada"

