SALT

Obren un centre pioner
a tot l'Estat dirigit a
atendre les inquietuds i
els problemes dels joves

• BEGUR

• PALAMÓS

• RIPOLL

L'equip de govern
discrepa de la gestió
de Nereo a la reserva
marina de ses Negres

L'Ajuntament preveu
urbanitzar el sector
de mar de la Fosca
abans de l'estiu vinent

La implantació
d'Intermarché ha
generat algunes
protestes a la població
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BLANES

{Pàg. 14)

Ramon Estol exigirà
la dimissió de l'actual
regidor d'Esports de
l'Ajuntament blanenc
(Pàg. 36)
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(Pàg. 32)

El President de la Generalitat prendria la decisió si les generals no són el març

Nadal troba la polítice cultural
de la Generalitat poc ambiciosa

Pujol amenaça Gonzàlez de
presentar una moció de censura

CULTURA

(Pàg. 15}

JORDI RIBOT

Joaquim Nadal, en un moment de la visita a Empúries.

L'Escala.- El candidat socialista a la Presidència de la Generalitat, Joaquim Nadal, va
acusar ahir el G!ovem cat^à de fer una política
cultural «poc ambiciosa». Després de visitar el
Conjunt Monumental d'Empúries, Nadal va
afirmar que aquest jaciment pateix ima «devaluació» d'ençà que es va transferir a la Generalitat. El candidat del PSC demana la incorporació
de la UdG a la gestió d'Empúries.
COMARQUES

(Pàg.7)

Míllo i Guitart, als primers llocs
d'Unió a la llista del Parlament
Girona.- L'assemblea intercomarcal d'Unió
Democràtica va aprovar ahir per unanimitat els
cins candidats que s'integraran a la llista de
CiU al Parlament per Girona. El número u
d'UDC, i que anirà de tres a la llista de la coahció, serà Josep Enric Mülo, i a continuació figuraran: Josep Maria Guitart (8), Eva Palau (12),
Vicenç nia (16) i Josep Delgado (20). -Í:, . ,.
ESPORTS

JORDI RIBOT

(Pàg. 34)
Alguns dels veïns que van assistir ahir a la nit a Medinyà a Tacte de recompte de tes signatures.

El Barca goleja l'Oviedo i el
Madrid es despenja a 9 punts
Girona.- El FC Barcelona ja avantatja de nou
punts el Real Madrid després que ahir se celebrés la sisena jornada de lliga a Primera Divisió.
L'equip blaú-grana va golejar l'Oviedo (4-1) amb
tres gols de Bakero i un de Hagi, mentre que el
Real Madrid va caure derrotat a València (4-3).
Avui es completarà la jornada amb el partit
entre l'At. Madrid i l'Espanyol, l'actual Kder.
SOCIETAT

(Pàg. 42)

Els soldats de Sant Climent que
van robar material eviten la presó
Barcelona.- Els cinc reclutes gironins acusats
d'haver robat material de la base militar de Sant
Climent Sescebes no ingressaran a la presó,
segons es desprèn de la sentència dictada ahir
pel Tribunal Militar de Barcelona. La resolució
d'aquest organisme ha condemnat els cinc joves,
veïns de Salt, Figueres i Blanes, a penes que van
des dels vuit mesos a l'any de presó.

AVUI, 44 PAGINES

Suplement EL MOTOR

Els veïns de Medinyà no reuneixen prou
firmes per segregar-se de St. Julià de Ramis
• L'Ajuntament no inidarà de moment
l'expedient per a la separació del nucli

• Els segregacionistes no descarten que el
ple municipal pugui modificar la decisió
(Pàg. 6)

CCOO i Mifas signen un conveni

El trànsit entre Girona i Vic augmenta ,

Les empreses gironines Uns divuit mil vehicles
incompleixen la llei i no van circular per l'Eix el
contracten disminuïts cap de setmana passat
Girona.- La gran majoria de les empreses gironines
incompleixen la llei d'integració social del minusvàlid, que
regula l'obligatorietat que les empreses amb més de 50 treballadors han de contractar personal disminujt fins a ocupar el dos per cent de les seves plantilles. Precisament, el
compliment d'aquesta llei, la sensibilització social i laboral i
la formació són els principals objectius del conveni signat
ahir per Comissions Obrares i l'associació Mifas. (Pàg-12)
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Girona.- Un total de 17.776 vehicles van transitar per
l'Eix Transversal de Catalunya, entre Girona i Vic, el primer cap de setmana que va obrir-se totalment al trànsit. El
recorregut tradicional entre la capital gironina i la d'Osona
registrava una mitjana de trànsit inferior als 5.000 vehicles. La celebració der Mercat de la música viva de Vic va
contribuir en el fet que un nombre tan elevat de vehicles
utUitzés aquest viíd, inaugurat el passat dia 27.
(Pàg. 9)

