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Hospitals

Els metges
ajornen
la vaga
Ha sigut desconvocada la
vaga de metges d'hospitals
que havia de próduir-se avui
i demà arreu d'Espanya i que
afectava la Residència dè la
Seguretat Social «Alvarezde
Castro» de Girona.
Segons informa l'agència
Efe i ens confirmen els metges gironins, l'assemblea.de
metges d'hospitals reunida a
Madrid va decidir ajornar la
vaga fins que pogués ser estudiada la contràoferta rebuda ahir de l'INP, que afecta
sobretot les qüestions salarials i podria estar més aprop
de les reivindicacions plantejades pies metges. A la vista
d'aquesta contràoferta de
l'INP i del desenvolupament
de les conversacions, es replantejarà la convocatòria o
no de la vaga.

Les comarques es disfressen

Carnestoltes a tot drap
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ÇarneatòltM s dojo. A la foto, «ia guanyador* d* l'anvalat da Platja d'Aró (Foto iVIauri)

Barrejada amb ia tramuntana
ens ha arribat una ventada d'animació i d'exotisme, que ha recorregut les nostres comarques escombrant la rutina i escampant
animació, música i colors.
Aquest any el Carnaval ha esclatat amb tota l'alegria que durant tants d'anys havia anat contenint sense poder expressar. El
seu despertar, després d'un son
de molts anys, ha estat un despertar brillant i fred, que ha volcat
sobíe la realitat imatges dels
somnis que s'han anat covant en
la llarga nit.
Platja d'Aro, Verges, Sta. Coloma, Roses, Palafrugell, Girona, Vidreres, Ripoll, Pardines..., les disfresses ai carrer i la festa a tot
arreu. De ball no n'ha faltat enlloc, tant pels grans com pels petits. Tampoc han faltat les tradicionals sopes feteè amb el que
dóna la gent del poble i que es
mengen després en un dinar de
germanor de tots plegats.

«Una situació molt estranya»

Boadella va ser a Girona
Albert Boadella vd ser aquest
cap de setmana a Girona, per assistir a la representació del «M-7
Catalònia», PUNT DIARI mantingué amb ell una llarga- entrevista,
en la què el director processat,
hospitalitzat, fugit, buscat... ens
explicà la seva «estranya» situació actual. «La meva és una situació de tolerància—diu—. Ningú
en fa cap cas per por de no embolicar més la situació».
«La Torna» fou una prova de
foc, afegeix Boadella, \ «la res^posta dels partits polítics ha estat
vergonyosa». Parla de l'abast popular aconseguit per la campanya per a la llibertat d'expressió i
de la intervenció de la diputada
Marta Mata al Congrés, que «ningú va saber contestar».
Boadalla, «d'Incògnit» al Taatre Municipal da Qlronà (Foto Ollvaraa)

(Informació a la plana 3)

A la propara jornada als braços dal Qlronfi podan no aatar crauata, sinó calguts

DecicJit per l'Associació de futbolistes

Diumenge no
hi haurà futbol
El proper diumenge , quatre de
març, no hi haurà futbol de Primera y Segona Divisió. La decisió
d'anar a la vaga va ser presa ahir
a la tarda a l'assemblea dels representants sindicals de l'Associació de futbolistes espanyola,
de Primera,- Segona i Segona
«B».
Dels seixanta-tres representants d'aquests clubsm seixantaun votaren a favor de la vaga, un
ho va fer en contra i un altre en
blanc.
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ttLa vaga—va declarar un representant dels futbolistes— és
només per a aquesta data, I
solament afectarà a Primera
Divisió i a les dues Segones».
Per altra part, continua, «no s'ha
cregut oportú extendre la
vagà a la Tercera Divisió, pel

que podria suposar el fet d'haver de moure a Jugadors da
cent vint clubs».
D'Aquesta assemblea en va
sortir elegit un «comitè de vaga»
format pel següents jugadors:
Asensi (Barcelona), Robi, Pacheco i Capón (At. Madrid), José Miguel (Zamora), Alfonso (Getafe),
Abaté (Girona), i Salcedo (At. Madrileno).
Cal ressaltar la presència en
aquest comitè del jugador del Girona, Abeta, que ja havia tingut
un paper destacat en la creació de
l'Associació de futbolistes.
A partir d'aquest moment, el
procediment a seguir per tal de
legalitzar la vaga del proper quatre de març, de la comunicació als
diferents clubs afectats i al Ministeri de Treball cinc dies.abaüs de
la data fixada.

