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Ahir inaugurà la seu de CDC a Ripoll

Miquel Roca espera aconseguir el
vuitanta per cent de les alcaldies
RIPOLL (De la nostra Redacció).— Miquel Roca i J u nyent va explicar ahir a Ripoll que Convergència Democràtica de Catalunya espera aconseguir en les eleccions
municipals de l'any vinent el vuitanta per cent de les alcaldies de Catalunya, ja que «aquesta és una xifra sensata que podem assolir». Roca Junyent va inaugurar el
nou local del partit a Ripoll i va reunir-se amb el consell
de muntanya del Ripollès i amb els membres de la intersectorial empresarial de la comarca.
Miquel roca va inaugurar el
nou local de CDC a Ripoll dient
que era molt maco «però d'una
timidesa absoluta que demostra
el realisme de Convergòncia»,
referint-se a les seves reduïdes
dimensions. En aquest sentit va
profetitzar que el dia set de juny
«quan hàgim guanyat les eleccions, no hi cabrem».
El secretari general per delega-

Llum a Girona
GIRONA.— Ahir es varen encendre els llums que botiguers i Ajuntament han enllestit amb vista a Nadal. Tot
el centre de Girona connectarà diàriament les arcades
elèctriques. Ahir al carrer
Nou, Santa Clara, Ciutadans,
la Rambla i la Plaça del Vi es
va incrementar la il.luminació
habitual amb les bombetes de
reforç que cada any es connecten per aquestes dades.

ció de CDC va manifestar que és
important que el seu partit guanyi a tots els municipis ripollencs, «perquè una vila com
Camprodon ha de tenir un alcalde que quan vingui el president
Pujol el vagi a rebre». Roca vol
guanyar les eleccions per posar
en marxa el projecte «Catalunya
ciutat», que consistirà a dotar
totes les poblacions catalanes

de les mateixes condicions de vida. «La responsabilitat poltícia
ara ós la reconstrucció de Catalunya — digué— i a Catalunya
aquesta reconstrucció l'ha de
dur a terme Convergència». La
campanya electoral tindrà també
per objectiu explicar a la gent
que no voti la persona oblidant el
partit, perquè «el candidat mai
no oblida el partit al qual pertany».
Fins a Reis
no hi haurà noms
Miquel Roca va dir igualment
que els candidats que s'han proposat al Ripollès per encapçalar
les llistes de les properes munici-

pals són els millors que el partit
podria esperar. De totes maneres no va voler donar noms
«com a minim fins a Reis». Malgrat això, a la comarca sonen
com a possibles alcaldables gent
com el president de la intersectorial empresarial, Joan Vilalta,
per Ripoll, o Maria Àngels Espona per Campdevànol.
D'altra banda. Roca també va
insistir que el president de la Diputació, Salvador Carrera, que
viu a Ribes i que ahir també era a
l'acte de Ripoll, no encapçalarà
la llista de Girona perquè «el Ripollès no li perdonaria mai». Així
mateix i referint-se al cas de Barcelona, va afirmar que «Pascual
Maragall hauria d'estar molt satisfet que el substituís una persona com Cullell».

La Crida no anirà
a les eleccions en
cap plataforma
I

GIRONA.- La Crida a la Solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes veu de bon ull la creació
d'una plataforma unitària que
doni suport a candidatures independentistes per a les properes eleccions municipals,
però «la Crida no participarà
mai en cap elecció, perquè
aquest no és el nostre objectiu», segons manifestava un
portaveu de l'Assemblea del
Gironès.
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Premi per als alumnes de Sant Narcís. —La co
missió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la
Generalitat va comunicar ahir als alumnes de primer grau de Delineants
de l'Escola de Sant Narcís que havien resultat premiats en el concurs
convocat l'any passat per fomentar l'esperit científic entre la joventut
de Catalunya. El treball dels alumnes de Sant Narcís consistia en un estudi comparatiu de la població, consum, ramaderia, indústria i altres
aspectes de diferents països europeus. Foto: Joan Comalat.

Cursos organitzats per MIFAS.—

L'associació
de minusvàlids —MIFAS— ha organitzat conjuntament amb
l'INEM uns cursos de Formació Professional per a persones disminuïdes físiques o sensorials. Els cursos varen començar dilluns
passat i compten amb una vintena de participants en els dos
rams de confecció i administració. Tots els alumnes tenen una
beba per a la matrícula i una ajuda per als desplaçaments, ja que
alguns d'ells són da comarques.
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Plaça Pompeu Fabra, n° 13
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• Especialitzat en tapes i
encàrrecs a domicili
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Entremesos de peix
Bollabessa
Peix al Forn
Cargols amb cibra de mar
Grillada de peix
Bullen i Sarsuela
Pollastre amb escamarlans
Conill amb llor
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RESTAURANT
CAL - HAPPY

• Viver de marisc
• Salons climatitzats
per a casaments
banquets, etc.
• Dinars de negocis
convencions fins
a 3 0 0 persones.

Cala Canyelles, Tel. 36 49 28
LLORET DE MAR

Especialitzats en sarsueles,
graellades i suquets de peix.
REVETLLA DE CAP D'ANY
Per a reserva de taules:
Cl. Ave Maria, 5 i Migdia, s/n
Tel. <972) 77 05 24
L'ESCALA

