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Alt Empordà • Baix Empordà • Cerdanya • Garrotxa • Gironès • Ripollès • Selva
Pilar Pujol torna a casa seva

La noia de Sant Joan,
del tot innocent
Las reserves apuntades ahir per PUNT DIARI entorn del cas
de Pilar Pujol, la noia desapara»guda dies enrera de Sant Joan de
les Abadesseà^i trobada per la QuJlrdiaClvilà Bunyol (Pals Valencià), se han confirmat netament: la noia no va cometre cap
atracament, ni hi va col·laborar o consentir, sinó que era segrestrada pel jove Pedró Mfirquez, vel de Ripoll que té, pel que sembla, pertorbades les facultats mentals.

Carrieslolte»^
amb la
panxa plena
El Carnestoltes s'ha tancat amb l'animació de la
gent reunida a l'entorn de
perolades de sopa i cassolades d'arròs a dos pobles del
Baix Empordà: Verges i Albons.
Tant la sopa de Vergés
com l'arrossada d'Albons s'han fet amb eís ingredients
que ha donat la gent, i ben
segur que no n'han pas faltat. L'arròs, els fideus, les cebes, les gallines, les -tomates... tot ha corregut per quilos: dbs-cents d'una cosa,
cinquanta l'altra, vuitanta de
la de més enllà...
Les dues viles s'han obert
en aquesta diada a tota la
gent que ha vingut de fgra
per participar a la festa. Els
gegants tradicionals i la mú;
sica i el ball han acompanyat
la gresca d'abans i de després del menjar.
(Informació plana 7)

Circular per
Ripoll/
un drama
Ripoll, a l'hivern, s'assembla a Barcelona en el cap de
setmana. La. carretera passa
pel centre del poble i els embotellaments són considerabies.
(Inf. plana 8)
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A Madrid

Un gos troba
onze quilos
de cocaïna

Sant Joan de les Abadesses ha
viscut.un altre dia de nerviositat i,
tensió a causa de les notícies contradictòries que han anat arribant
del cas de la Pilar Puiel, la noia
desapareguda el passat dia 6,
ocasionades en gran part per les
informacions que han donat diaris

on es destacava més la imaginació que la matèria informativa. Això ha provocat una forta indignació entre la població, i ha donat
peu perquè es formés una improvisada comissió per tal dèsclarir el
cas i deixar la reputació de la noia
en el seu lloc. Com a resultat de

les gestions s'ha tret una petita
nota que anava signada per la
parròquia i que transcrivim més
avall.
El poble, que tant ha fet des de
el primer moment, convençut de
l'honradesa de la Pilar, ha viscut
uns mome^nts de confusió en rebre les primeres notícies, però ha
rectificat la seva confiança en llegir la nota que per telèfon s'ha demanat a la Guàrdia Civil de Bunyol i que diu:
(Continua a la pàgina 24)

Avui, dia de reflexió

Demà, mitja
festa
i eleccions
Les veus han callat, des de la
mitja nit, per donar pas ai temps
de reflexió de vot. Tot és a punt,
com afirmava ahir el governador
de Girona, per a la diada de les
eleccions. Les parets reberen anit
els últims cartells en,una típica
batalla per veure quin és el partit
que haurà estat capaç de deixar
major constància de la seva presència.
La Delegació de Treball ha donat les normes laborals per^tal
que els treballadors puguin votar i
el sota-president de la CEOE, David Marca, ha expressat a PUNT
DIARI la més enèrgica repulsa
d'aquesta patronal tant jDel moment en què aquelles han estat
jdictades —a última hora— com
Ipel fet en ell mateix.

MADRID, — Un gòs dels
' serveis de la Guàrdia Civil de
l'aeroport de Barajas va trobar onze quilos de cocaina.
La droga era repartida entre
dues maletes, els propietaris
de les quals, juntament amb
un tercer individu, venien de
Buenos Aires.
Aquesta quantitat ós la
més important que s'ha capturat, d'un sol cop, en intentar entrar-ía a Espanya. La
cocaina, que era amagada én
dos falsos fòlros de les maletes, està valorada en uns
cent seixanta milions de pessetes.
(Informació a la pàg .12)
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Mentrestant, també s'ha fet
oficial que demà les escoles seran
tancades i els escolars tindran un
dia de festa, que es repetirà en la
jornada de les eleccions municipals.
Pel que fa a les nostres comarques fóra una mica aventurat
anticipar-se als possibles resultats d'aquestes eleccions que no
han aconseguit, per cert, mobilitzar les masses com succeí en les
primeres eleccions democràtiques. No coneixem cap estudi se'riós fet en les nostres contrades
que assenyali per on es decanta
l'electorat, en aquests moments.
Per això ens cal esperar el resultat, que tenim ja a prop.
(Informació a la pàgina 8)

{Coincidint Carnestoitaa I vigília d'alaccions, moltas •acol··a'han oonvartit an
col·lagia... alactorals. lal·nans·'hohan paasat bé Jugant a dina laa cablnca...

Vietnam
contraataca
Segons l'agència xinesa
de notícies, les forces vietnamites estan desenvolupant
un atac dins del territori xinès, fruit de les darreres operacions de coritraatàc. Un
batalló de l'exèríyt d'Hanoi
va penetrar a diverses comunes de la província de NingMing, on disparà més de
dos-cents obusos i cremà
dos poblats.
Aquesta operació confirma les notícies arribades darrerament sobre un contraatac massiu de les tropes de
Hanoi després de deturar l'avanç de les forces xineses.

