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• ST. MARTI D'EMPURIES

L'Ajuntament presenta
el nou teatre als veïns
per l'aniversari de la
segregació de Girona
ÍPàg. 5)

Mifas denuncia que
l'accés al nucli antic és
totalment inaccessible
als minusvàlids

L'ESCALA

Els botiguers estan
preocupats per la
possible obertura d'im
supermercat Valvi

(Pàg. 12)
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Embutidos y Jamones
Noel realitza im
traspàs intern del 10%
de les seves accions
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PALAMÓS

El Palamós oferirà
la renovació a Quique
tant si és a Segona B
coma Tercera

{Pàg.17)

(Pàg. 14}
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• ST. JOAN LES FONTS

(Pàg. 36}
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El Ministeri d'Exteriors no descarta emprendre accions judicials contra l'Ajuntament

El ministre Matutes exigeix la
retirada del negre de Banyoles
• L'alcalde Joan Solana diu que està disposat
a tancar la Sala de l'Home del Museu Darder
per no provocar conflictes diplomàtics

• El Govern espanyoLdemana una reflexió
davant la pressió dels països africans que
consideren racista l'exhibició de la mòmia
(Pàg. 34)

Abel Matutes.

Un estudi diu que
l'oferta turística
de TAIt Empordà
és obsoleta

Calen cinc hores
per formar el
segon tribunal
popular de Girona

Figueres.- Un estudi encarregat pel Consell Comarcal de l'Alt
Empordà a una empresa de Barcelona conclou que l'oferta turística de la comarca és «obsoleta» i
«desfassada». L'estudi, elaborat
per l'empresa European Consulting Group, proposa un nou
model per atraure visitants i
afirma que caldria variar l'oferta
de «sol i platja». També remarca
que caldria incorporar a l'oferta
els atractius culturals de la
comarca per poder atraure més
turistes i adaptar-se a les noves
propostes.
(Pàg. 12)

Girona.- El segon jm^t popular de Girona, que ha de jutjar
un cas d'homicidi ocorregut a
Sant FeKu de Guíxols el maig de
1996, es va constituir ahir a primera hora de la tarda després de
cinc hores de debat. Durant tot
el matí, el Ministeri Fiscal i la
defensa van recusar un total de
vuit candidats.
La vista oral, que continuarà
aquest matí, es va centrar ahir
en l'interrogatori del processat.
Abans, però, l'acusació pública
va presentar com a prova sorpresa unes diapositives de l'autòpsia de la víctima. Aquest fet va
indignar la defensa que va acusar el ministeri íiscal d'«influir»
en el jurat i de voler «convertir la
vista oral en una pel·lícula de
sang i fetge».
(Pàg. 6)

El Barca, a nou
punts del Madrid,
i l'Espanyol, en
zona de descens
Barcelona.- El Real Madrid
va aconseguir ahir, amb el
triomf davant l'Espanyol (0-2),
distanciar-se de nou punts del
Barcelona, segon a la taula classificatòria, i situar el conjunt
blanquiblau en zona de descens
directe a Segona Divisió A. El
partit que van disputar els dos
equips va ser d'escassa qualitat.
Només en els darrers minuts de
l'encontre, gràcies a dos gols del
davanter Raül, l'equip blanc va
superar un Espanyol molt lluitador, però poc efectiu davant la
porteria contrària.
(Pàg. 37)

MARÇAL MOLAS

Un aspecte de la sala de vistes, amb el jurat a l'esquerra, ahir a la tarda.

Nadal ha demanat una reunió a Miquel Hortós

Es construiria al costat de la Nacional II

Els socialistes proposen a
Promouen una superfície
ERC treure CiU dels governs comercial de 42.000 metres
de Blanes i Santa Cristina
a Riudellots de la Selva
Girona.- El primer secretari
dels socialistes gironins, Manel
Nadal, proposa a ERC la negociació de pactes de govern a Blanes i S a n t a Cristina d'Aro
-ajuntaments que actualment
governa CiU- en una carta que

ha tramès al president del partit
republicà, Miquel Hortós. Nadal
aposta per la col·laboració amb
Esquerra i amb Iniciativa per
Catalunya i posa com a exemple
el pacte que s'ha fet a Sant Feliu
de Guíxols.
(Pàg. 8)

Riudellots de la Selva.- La
Comissió d'Equipaments Comercials estudia un projecte per
construir una gran superfície
comercial de 42.000 metres quadrats a Riudellots de la Selva. El
projecte el promou una immobi-

liària espanyola que vol instal·lar l'equipament en uns terrenys de 90.000 metres quadrats. La superfície comercial es
completaria amb una zona lúdica i aparcaments, i estaria situada al costat de la N-H. (Pàg. 9)
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