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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

GARROTXA
I Olot
L'hospital, en obres des del 1988, ha
començat l'última fase de la seva modernització. Plana 7

I Herba-col
Una estudianta d'enginyeria agrícola
investiga les possibilitats de recuperar
l'herba-col que es feia servir per fer
formatges. Plana 17

I Museu de la Garrotxa
El magatzem de l'entitat reuneix quatre vegades més material del que pot
exposar. Plana 21

Convergència veu Pombra de
Quintanas en Mer de Can Gibert
• Només el PSC aprova la modificació del
projecte d'urbanització del barri gironí
H Girona.— El regidor de CiU Pere Sarquella va dir ahir, en el ple de l'Ajuntament de Girona, que tots els «punts foscos» de l'afer de Can Gibert formen part
de l'herència de l'ex-cap de l'àrea d'Ur-

• Cinc regidors socialistes esmercen una
hora i mitja a rebatre l'oposició

banisme Josep Quintanas. La modificació
del projecte d'urbanització del barri es va
aprovar només amb els vots del PSC. L'alcalde i quatre regidors més del grup socialista van dedicar una hora i mitja a rebatre

els arguments de l'oposició. El PP va demanar que no es permetessin insinuacions si
no es provaven. ERC va mantenir la seva
posició fins al final, mentre que els arguments de CiU van perdre força. Plana 5.

COMUNICACIONS

I Girona
El CB Girona SAE tanca la temporada 93-94 amb un dèficit de 44
milions i l'assemblea aprova l'ampliació de capital. Plana 30
El Girona tindrà un equip a segona
B i un altre a la lliga sub-21 amb
el mateix pressupost de la temporada
passada. Plana 32

I Riudellots de la Selva
MIFAS projecta un centre pilot d'integració per a minusvàlids físics de
tot l'Estat Espanyol. Plana 7

I Arenys de Mar
Obres Públiques farà un nou accés
a la A-19 a través del polígon industrial. Plana 5

• Roses
L'Ajuntament ha fet un ban per demanar als veïns que mirin d'estalviar
tanta aigua com puguin. Plana 4

• Sant Gregori
L'Ajuntament avança a Ensenyament
els gairebé onze milions que costarà
la reforma de l'escola. Plana 4

• La Bisbal
L'Ajuntament projecta reconvertir el
castell medieval en un centre cultural.
Plana 19

I Roses
Una noia mor després de sortir disparada d'un cotxe descapotable que
conduïa un noi begut. Plana 37

L'Ajuntament i entitats de Sarrià han creat una comissió per denimciar el retard en la decisió sobre els antics accessos a la A-7. Foto: M. LLADÓ.

A Sarrià volen «posar a la venda» el pont que donava accés a la A-7
• Sarrià de Ter.— Una comissió d'entitats
de Sarrià de Ter —entre les quals hi ha
l'Ajuntament— estudia posar a la venda,
de manera simbòlica, el pont que donava
accés a la A-7 per Sarrià. La comissió

ha preparat aquesta i altres accions per
denunciar el retard en la redefinició de
l'autovia de Sarrià per part del MOPTMA
i en l'enderrocament dels antics accessos
de l'autopista. La intenció de la comissió

és penjar del pont un rètol que indiqui
als seus possibles compradors on hi ha la
Generalitat i el MOPTMA, per tal que
aquestes institucions es defineixin sobre
qui ha de fer l'obra. Plana 4.

• Tossa

L'Escala recupera
els terrenys de les
Planasses

L'Ajuntament de Tossa contracta tres
vigilants perquè els policies locals no
volen fer hores extres. Plana 37

• Vedella de Girona
La demanda de carn amb la marca
Vedella de Girona supera les expectatives dels productors. Plana 18

• L'Escala.— El director general
de Patrimoni del Ministeri d'Hisenda, Juan Antonio Vàzquez de
Parga, i l'alcalde de l'Escala, Rafel
Bruguera, van signar ahir a Madrid el conveni que estableix la
cessió gratuïta al municipi de
265.000 m^ de terrenys de la zona
de les Planasses. Plana 3.

• Cinquanta milions per títol
Gas Gas ha invertit cent milions per
aconseguir els títols mundials de trial
i enduro. Plana 33

• Atemptat d'ETA

ERC e^iqpulsarà del
partit Mcalde de
Puigcerdà

ETA assassina un industrial que «Egin» havia relacionat amb el narcotràfic. Plana 14

n De Ruanda a Burundi
El conflicte entre tutsis i hutus iniciat
a Ruanda s'ha estès també a Burundi.
Plana 13

I Cosmonauta rus
Entrevista amb Oleg Karpov, cosmonauta rus que es va estar vuit mesos
a l'espai. Planes 35 i 36

Blanch, Macias i Pairó van signar el conveni dins el tiinel de K

I

EUDALD PICAS.

Acord turístic dins el túnel de Bianya
• Sant Joan de les Abadesses.— La boca nord
del ttinel de Bianya, situada al quilòmetre 13,5
de la carretera comarcal C-151, entre Ripoll
i Camprodon, va ser ahir l'escenari de la signatura del conveni de col·laboració entre Olot
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i Camprodon en matèria de promoció turística.
L'acord, el van formalitzar el president de la
Mancomunitat de la Vall de Camprodon, Josep
Blanch; l'alcalde d'Olot, Pere Macias, i l'alcalde
de Camprodon, Domènec Pairó. Plana 5.

• Puigcerdà.— El comitè executiu d'ERC ha decidit retirar la
confiança política a l'alcalde de
Puigcerdà, Francesc Rosell, i li
ha incoat un expedient de suspensió que acabarà amb la seva
expulsió del partit. ERC acusa
Rosell d'actuar a esquena de la
formació. Plana 3.

