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• Girona
S'obre avui a la Sala Girona de «la
Caixa» una exposició que recull les
publicacions marginals catalanes
dels últims 20 anys. Plana 16
L'Audiència condemna a 56 anys el
jove que violava menors i proposa
un indult d'un terç de la pena.
Plana 31

• Les Preses
L'ex-diputat Daniel Terradellas
afirma que no es pot dependre
econòmicament només de la
política. Plana 2

• Ripoll
Tancaran la N-152 del Ripollès a
Osona entre 4 i 10 hores al dia fins
al mes d'agost. Plana 2

• Begur
Trinitat Neras assegura que
l'abstenció que hi ha hagut «és un
signe que el sistema funciona».
Plana 3

• Caldes de Malavella
Han d'apuntalar dues aules de
l'escola Sant Esteve perquè hi ha
bigues en mal estat. Plana 5

• Figueres
Bach creu que és més important
reunir el capital per a la SAE que
jugar la promoció. Plana 23

• Palafrugell

Riudellots subvenciona guardes
privats perquè patrullin al poble
• El municipi no té
policia local i els
vigilants són els
mateixos del
polígon industrial

• L'Ajuntament
reconeix que això
és irregular, però
creu que no hi ha
cap més remei

• Riudellots de la Selva.— Una
gat. Micaló és conscient que els,
parella de vigilants jurats d'una
vigilants del polígon' no poden
empresa de seguretat privada
ampliar les seves funcions a la
vigila extraoficialment els carrers
resta del poble, però afirma que
de Riudellots, gràcies a un acord
en el cas de Riudellots «no hi ha
entre l'Associació de Veïns del
cap més remei». «Crear un cos de
Polígon Industrial, que paga els
El vehicle dels vigilants jurats patrullant pels carrers de Riudellots.
policia local resulta massa car per
serveis, i l'Ajuntament, que els
a un poble petit. Nosaltres només
subvenciona de manera indirecta. L'alcalde, robatoris. El Govern Civil, per la seva part, podríem arribar a pagar una parell d'agents
Josep Micaló, assegura que aquesta és l'ú- sosté que es tracta d'una situació irregular, i això no ens sortiria a compte, perquè no
nica manera de garantir la seguretat al ja que els vigilants jurats no poden actuar patrullarien ni dissabtes ni diumenges, ni
poble, on l'any passat hi va haver molts fora del recinte de l'empresa que els ha Uo- de nit», afirma l'alcalde. Plana 31.

Vuit pobles es queden sense lloc
on poder Uençar les escombraries
L'abocador incontrolat de
Peratallada serà clausurat
per Josep Mercader SC

L'empresa que les recull
continuarà fent el servei
però no sap on les durà

• £1 «mea culpa» del PSC
El PSC a les comarques gironines
reconeix com a error haver confiat
la seva representació política a les
UPM. Plana 2

• Diputació reestructurada
CiU reestructurarà la Diputació i
substituirà Bota i Salvatella, que
van al Parlament. Plana 3

Un cotxe bomba
destrueix
Fambaixada d'Israel
a FArgentina

• Dimiteix Femàndez Tetúdó
El secretari general del CDS,
Antoni Femàndez Teixidó, dimiteix
a causa del fracàs del-seu partit en
les eleccions catalanes. Plana 11

Bugaderia benèfica
L'ONCE i MIFAS creen una
bugaderia industrial a Riudellots
que donarà feina a 30 disminuïts.
Plana 34
L'abocador clausurat, en una foto presa fa uns mesos.

I Tragèdia a THospitalet
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Yuitanta-sis
ramaders s'uneixen
per vendre llet sota
un sol nom
• Girona.— Vuitanta-sis ramaders dels grups lleters del Montgrí,
la Bisbal i Tordera constitueixen
avui la societat Agroalimentària
Catalana SA, per tal de produir
i comercialitzar llet sota una marca única, que es posarà a la venda
abans de final de mes. El portaveu
dels promotors, Josep Borrell, va
explicar ahir que la societat subministrarà la llet i la comercialitzarà, però que l'envasament es
realitzarà a les comarques de Lleida. Els promotors no han abandonat, però, la idea de disposar
d'una planta envasadora pròpia.
Plana 13.

Un veí va resultar ferit greument en
una deflagració de gas butà al seu
domicili. Plana 32

Un home mata la seva dona, la filla
de dos mesos i un cunyat i després
se suïcida, a l'Hospitalet. Plana 32
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• Palau-sator.— Vuit municipis del Baix
Empordà, entre els quals hi ha la Bisbal, es quedaran sense lloc on poder abocar les escombraries quan l'empresa que fa el servei, Josep Mercader SC, de Palau-sator, clausuri l'abocador
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incontrolat de Peratallada. L'empresa assegura
que continuarà fent la recollida, però no sap
on haurà de portar les deixalles. Mercader havia
presentat sense èxit un projecte per fer una planta de tractament de residus. Plana 4.
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PERPINYÀ • PARÍS
A PARTIR DEL 30 DE MARÇ.

Sortida de PERPINYÀ

• Buenos Aires.— Almenys deu
persones van resultar mortes i
setanta, ferides en l'atemptat amb
cotxe bomba que es va produir
ahir contra l'ambaixada d'Israel a
Buenos Aires. El president de
l'Argentina, Carlos Menem, va
acusar de l'acte «els nazis argentins, que estan totalment acorralats», mentre que una veu anònima va declarar a una emissora de
ràdio que l'atemptat va ser comès
per un grup anomenat Per una
Palestina Lliure. L'explosió va
arrancar tota la façana de l'ambaixada d'Israel. Plana 12.
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