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JUDICIAL

La vídua i el guionista de Kieslowski
van recollir ahir el Premi Jordi Xifra
i Heras a l'Escola Superior de Relacions Públiques. Plana 18
La Facultat de Ciències de l'Educació
de la Universitat de Girona inaugura
el nou curs. Plana 21
Tres-centes persones assistiran a partir de demà, dimecres, a les jornades
sobre expectativas dels llicenciats en
ciències ambientak. Plana 21

Cinc homes i quatre dones
formen el primer jurat popular
Es va constituir ahir i avui podria ser
dissolt sense haver de deliberar

Els metges afirmen que el jove que va
matar la seva mare no n'és responsable

El Valvi no havia anotat mai menys
de 50 punts en les nou temporades
a l'ACB. Plana 22

• Figueres
Els problemes d'accessibilitat de l'estació de Renfe provoquen les denúncies de Mifas i d'una parella que té
paràlisi cerebral. Plana 3
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• Lloret de Mar
El departament de Medi Ambient i
i els veïns s'oposen al complex de
golf de cala Gran. Plana 6

• Blanes
Detenen l'amo d'un càmping acusat
de comprar cotxes robats i de falsificar
matrícules i documentació durant uns
20 anys. Plana 29

• Cassà de la Selva
Es crema fortuïtament una de les dues
naus de l'empresa Hijos de A. Gonzàiez. Plana 32

• Olot
L'organització de la Fira de Sant Lluc
considera que el nombre de visitants
ha tocat sostre i anuncia que buscarà
més finançament. Plana 38
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Un camera de televisió filmant els membres del jurat, moments després que quedés constituït. Foto: LLUÍS ROMERO.

• Ornitòlegs als Aiguamolls
Presenten als Aiguamolls les XIII Jornades Ornitològiques Espanyoles, que
se celebraran al desembre a Figueres.
Plana 5

• Girona.— El primer jurat de les comarques gironines va quedar ahir constituït, al
cap d'una hora i mitja d'haver-se iniciat el
procés de selecció i interrogatori dels trenta
candidats. Cinc homes i quatre dones són

els components del tribunal que ha de jutjar Mariano Gonzàlez Sànchez, el jove acusat d'haver mort la seva mare colpejant-la
amb un estic d'hoquei. Avui, però, el jurat
podria ser dissolt sense ni tan sols arribar

• Les porteries de futbol a 7
El reglament de futbol a 7 elaborat
per la FCF i editat per la secretaria
de l'Esport no preveu l'ancoratge de
les porteries mòbils. Plana 28

f^%i

HKi'

Un concert de luxe tanca la festa
major de la Sardana de Banyoles
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• La cursa del Carrer Nou
El llistat de tots els participants en
la cursa del Carrer Nou, en què una
hora justa va separar el primer i l'últim. Planes 39 a 41

a deliberar. Els psiquiatres van assegurar
ahir que l'acusat pateix greus problemes
psíquics que no el fan responsable dels fets,
afirmacions que podrien portar el fiscal a
retirar l'acusació d'homicidi. Planes 30 i 31.
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Pujol no convenç Chaves dels
avantatges del nou sistema de
finançament autonòmic

• Banyoles.^ El Foment de la
Sardana de Banyoles va celebrar
ahir la 25a edició de la Festa
de la Música per a Cobla amb
tres formacions de luxe: La Principal de la Bisbal, la Selvatana
i Els Montgrins, les mateixes que

fa 25 anys van fer el primer concert. En l'acte, emmarcat en la
Festa de la Sardana de Banyoles,
que es va acabar ahir, es van entregar els guardons als compositors guanyadors dels Premis Ceret-Banyoles. Plana 37.
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Plana 10

Serra denuncià la reducció de
la inversió a Catalunya
malgrat el pacte PP-CiU
Plana 11

Daniel Ortega afirma que un
recompte paral·lel li dóna
avantatge sobre Alemàn
Plana 12

Els talibans accepten una
oferta d'alto el foc
Plana 13
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No s'ompli el calaix de regals
absurds quan compri un
telèfon mòbil.

Unes nenes del col·legi Verd, agafant pomes. Foto: N. FORNS.

Palafrugell i Girona Yiuen
el primer «Dia de la Poma»
• Girona / Palafragell.— La
campanya Dia de la Poma,
organitzada pel Comitè Econòmic de la Fruita, va estrenar-se ahir als col·legis
Verd i Vila-Roja de Girona
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i Torres Jonama i Josep Barcelo de Palafrugell, on es van
repartir 1.600 quilos de pomes. La campanya pretén
promoure'n el consum entre
els nens. Plana 15.

Li donem 1 VAL è 1 0 »
ptes. per canviar en accessoris
del seu mòbil.
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Així vostè escull.
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