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A p a r c a r d e franc. — La brigada municipal va retirar ahir
els obstacles que limitaven
l'aparcament de MIFAS a la
Plaça Catalunya. Ara s'hi podrà aparcar gratuïtament i
sense límit d'horari, ja que
l'ajuntament ha preferit no
adoptar la fórmula de la zona
blava, existent abans de la
concessió a MIFAS.
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Van tallar els serveis de Thotel

S'ha descartat el sabotatge

Dues empreses assetgen
un hotel de Blanes
reclamant uns deutes

Cent cinquanta morts
en caure un avió DC-9
a l'aeroport de Detroit
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El MDT, partit p o l í t i c . El fins ara sector crític del
MDT ha f e t públic el document del ministeri de l'Interior en què es certifica la seva
inscripció al registre de partits polítics. Són, des del mes
de febrer passat, en què s'hi
inscrigueren d i s c r e t a m e n t ,
els propietaris de ia sigla
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Escoles m é s «dignes»,—
Una vintena de pares d'alumnes de Palau-saverdera han
signat una carta adreçada a
l'ajuntament i a la Generalitat
en què es queixen del funcionament de les escoles pijbliques de la població i demanen un ensenyament més
digne.
D Plana 10

Mor el «solitari de S p a n dau».— Rudolf HesSi el que
va ser braç dret de Hitler, va
morir ahir a la presó per a criminals de guerra de Spandau,
on va ser ingressat ara fa
quaranta anys. Hess, que tenia 9 3 anys, era l'ijnic ocupant d'aquesta presó de Berlín Oest, que ara serà enderrocada
D Plana 15

C a n ç ó a S a l i t j a . — El cantant valencià Joan Amèric
guanyà diumenge el concurs
de Cançó Catalana de Salitja,
davant unes 1 . 5 0 0 persones. Josep M^ Pradas, de
Sarrià de Ter, i Miquel Costabella, de Salt, foren els segons classificats.
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Volen el cap del botxí.- Els mil
cinc-cents hilariencs que participaren diumenge en la manifestació demanant l'aclariment de l'assassinat de la jove de tretze anys
Montserrat Àvila i són partidaris d'un càstig
exemplar, segons es desprèn dels textos llegits en l'acte. La manifestació, quetranscorregué sense incidents i en absolut silenci.

sortí de la plaça Grabulosa, al centre de Sant
Hilari, i anà cap al lloc on fou trobat ei cos de
Montserrat Àvila, a uns tres-cents metres del
nucli urbà, i on s'ha clavat una creu blanca.
Allí, es llegí una poesia i es llançaren flors damunt la creu. Els pares, que encapçalaven la
manifestació aguantant una bandera catalana, s'emocionaren en aquell moment. En la

La Universitat de
Prada va
homenatjar
Villangómez
PRADA DE C O N F L E N T . - La
Universitat Catalana d'Estiu de
Prada va homenatjar ahir al matí
el poeta eivissenc Marià Villangómez. L'acte comptà amb la
presència de l'escriptor, que Heaí
alguns dels seus poemes, i de
Joan Marí i Victorí Planelis,
membres del grup de cançó Uc,
que interpretaren tres textos de
l'homenatjat. A la tarda, els directors d'El Temps, Diari de Barcelona, Avui i PUNT DIARI van
participar en un debat sobre la
premsa en català, que fou moderat pel polític nacionalista JosepLluís Carod-Rovira.
Joan Marí I Vlctorí Planelis, membres del grup de cançó Uc, van cantar tres
poemes de Marià Villangómez —al centre de la foto— en l'homenatge que es
va retre al poeta eivissenc. Foto: Pere Cougdougnant.
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manifestació hi va prendre part l'alcalde de
Sant Hilari, Xavier Rosell, que manifestà el
seu descontentament per l'actitud del governador civil de Girona, Pere IMavarro, a qui
acusà de no voler ni tan sols posar-se al telèfon. Foto: Lluís Vilardell.
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