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Els afectats p ^ Mer del cementiri
de CSrona sumeixen per fer pressió
Algims tiliüars de nínxols que han d'anar
a terra proposen crear una plataforma
I Girona.^ Un grup de gironins titulars
dels nínxols del cementiri vell de Girona
que han d'anar a terra promouen la creació
d'una plataforma d'afectats per defensar
els seus drets sobre unes sepultures de les

• L'oposició considera que el canvi de
sepultures no l'han de pagar els ciutadans

quals tenen un títol de concessió per 50
o 25 anys. La majoria dels grups polítics
de l'oposició municipal consideren que el
canvi de sepulttira motivat per una deficiència en el manteniment del cementiri

no ha d'anar a càrrec dels ciutadans. El
portaveu d'ERC, Santi Niell, i el d'IC-EV,
Xavier Canosa, han posat l'afer a mans
dels assessors jurídics de les seves formacions abans de pronunciar-se. Plana 10.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Solana vol
un segon
informe de
la Unesco
«sense
errors»

Tarlà per a
llaminers
Un pastisser fa la figura del Tarlà
amb xocolata i presenta xocolatines
i piruletes amb aquest mateix motiu.
Plana 12
I Girona
EI Conservatori de Música de Girona
ofereix 69 places de grau elemental
i 63 de grau mitjà. Plana 35

• En el que ha rebut
l'Ajuntament es
diu que el boiximà
sortia a la rua
• L'alcalde es queixa
que es dom per fet
que el negre va ser
tret de la tomba

• La situació dels disminuïts
Mifas té en llista d'espera 500 disminuïts que estan buscant un lloc de
treball i alerta que els serveis per
a ells estan col·lapsats. Plana 3

• De 500 anys de presó a 20
L'Audiència de Girona condemna a
20 anys de presó un pare acusat d'abusar de la seva filla i per a qui el
fiscal demanava 500 anj^. Plana 13

I Detingut per estafador
Detenen el president d'una associació
solidària africana acusat d'estafar immigrants dient-los que els regularitzaria la situació. Plana 15

• Lingots de plom
Localitzen 6,5 tones de plom en lingots davant la costa de l'Estartít, procedent, probablement, d'un vaixell del
segle XVIIL Plana 31

I Narrativa jove
L'Eix Editorial presenta el llibre «Ir
Recull de Narrativa Jove de les comarques gironines». Plana 33

£1 sergent que va matar
un caporal ha\ia mort
un company el 1984
• Jaca.— El sergent que va matar un caporal a la cantina de Candanchú ja havia
mort d'un tret un altre sergent l'any 1984
anant begut, motiu pel qual ja va ser condemnat a un any de presó i a inhabilitació
per un temps. Els soldats testimonis van
declarar ahir davant el jutge que instrueix
el cas de Candanchú que es va tractar
d'un accident. El director de l'Oficina del
Defensor del Soldat (ODS) va explicar ahir
que diversos testimonis han informat que
fets com el de dissabte ja s'havien produït
anteriorment. L'ODS ha anunciat que es
presentaran com a acusació popular en
el cas, tot i que ha reconegut la dificultat
de recollir informació, ja que els soldats
de lleva tenen limitada la seva llibertat
d'expressió. El cas, si s'instrueix per la
jurisdicció civil, serà jutjat per un jurat
popular. Plana 17 i Editorial, plana 4.

Joaquim Nadal, dirigint-se a la sala per presentar el seu balanç. Foto: LLUÍS ROMERO.

Nadal i el seu «govern de velocitat de creuer»
• Girona.— L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, va fer ahir una compareixença pública per
presentar les obres i els projectes de l'equip de
govern que encapçala. Davant unes dues-centes
persones, va explicar amb orgull que el govern

municipal, «a una velocitat de creuer», ha complert fins ara més del 70 per cent del seu programa. Sobre el futur, va fer im repàs exhaustiu de
tots els fronts oberts i dels que es van tancant,
que va anomenar «els cosits i descosits». Plana 6.

Les altres universitats
troben il·lògie que Pla
no s'ensenyi a la URV
Destaquen que als seus centres l'autor
palafrugellenc és de lectura obhgatòria
• Tarragona.— Professors
de les universitats de Barcelona ( U B ) , A u t ò n o m a
(UAB), Pompeu Fabra
(UPF) i de Girona (UdG)
van trobar ahir il·lògic el descrèdit que l'obra literària de
Josep Pla té a la Universitat
Rovira i Virgili (URV), on
almenys cinc professors no recomanen la seva lectura perquè consideren que té «poca
qualitat literària». En aques-
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tes imiversitats l'obra de Pla
és de lectura obhgatòria en
els primers cursos de la llicenciatura i té una àmplia difusió entre els alumnes que
cursen segon cicle. El filòleg
reusenc Josep Murgades va
remarcar, per la seva banda,
que la URV és «antiplaniana» perquè és on hi ha els
fidels a les tesis de Jaume
Vidal Alcover, que hi havia
estat professor. Plana 34,

• Banyoles.— L'alcalde de Banyoles, Joan Solana, té intenció de
demanar a la Unesco que faci de
nou un informe sobre l'exposició
del negre dissecat del museu Darder perquè el que li ha tramès conté errors i no estableix les bases
que ha de seguir l'Ajuntament per
posar fi a la polèmica. L'informe
dóna per fet que les restes van ser
extretes d'una tomba per dos arqueòlegs europeus i que després
«la mòmia» va passar a mans de
Francesc Darder, que el va cedir
posteriorment a la ciutat de Banyoles. Segons Solana, no està demostrat que el negre fos extret
d'una tomba. Plana 8.
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