L'ESCALA

GIRONA

Ingressa a la presó el
marroquí que va matar
el seu cosí a cops de ,
navalla, a Pont Major

L'Ajuntament ha
tancat el 96 amb
superàvit, però no
ha eixugat el deute

• GIRONA

L'Ajuntament vol
convertir l'antiga
escola de la Safa en un
centre de FP privat

L'escultor basc
Eduardo Chillida va
rebre ahir el premi .
Jordi Xifra i Heras

El Figueres presenta
el migcampista Justo
Ruiz (Andorra) i té
lligat Oronoz (Irún)

(Pàg. 33)
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Treballava en la rehabilitació d'una finca al carrer de la Barca

Mor un paleta a Girona
en ensorrar-se una casa
MABISA MORILLO

L'alcalde anuncia que s'obrirà
una investigació per determinar
les responsabilitats de l'accident

Dos operaris més surten il·lesos
de l'esfondrament de quatre
pisos d'un edifici del barri vell

Els bombers van trigar més d'una hca a rescatar el cos de la víctima.

L'Eurobàsquet
s'acomiada de Fontajau
amb poc públic, però
amb bon nivell esportiu

(Pàg. 4)

Els dos segrestats per ETA van ser alliberats ahir en només sis hores de diferència

Ortega Lara i Delclaux tornen a casa
I La Guàrdia Civil va
localitzar el «zulo» on
retenien el funcionari
de presons, que ha
perdut 23 quilos

Girona.- L'Eurobàsquet de
Catalunya va acomiadar-se
ahir de Girona amb un denominador comú a tots els partits: el
poc públic assistent -amb una
mitjana d'unes 1.500 personesi el bon bàsquet que s'ha vist.
El campionat es trasllada ara
al palau Sant Jordi, on es jugaran les finals. (Pàgs. 39 a 41)

I El final del segrest més
llarg d'ETA va suposar
també la detenció dels
integrants del comando
que vigilava Ortega

Palamós estrena un
centre de salvament
marítim pera l'estiu
Palamós.- Palamós va posar
en marxa ahir el Centre Local
de Salvament, que coordinarà
tots els rescats en alta mar que
es produeixin a la Costa Brava.
En aquest centre, situat a les
instal·lacions de la Capitania
Marítima del port, hi treballaran tres especiahstes en marina mercant durant la temporada d'estiu.
(Pàg. 12)

I La banda terrorista va
deixar anar Delclaux
després que la seva
família suposadament
hagi pagat el rescat
EFE

(Pàgs. 20 i 21)

José Antonio Ortega Lara, acompanyat de la seva dona, en el moment d'arribar, ahir, al seu domicili a Burgos.

Entén que no vulguin marxar

Brell diu als guàrdies
civils que han de
triar Girona o trànsit
Girona.- El subdelegat del Grovem a Girona,
Robert Brell, assegura que els agents de la Guàrdia Civil hauran de deixar Trànsit si no volen marxar de les comarques de Girona. Brell diu que les
dones d'aquests agents, que van demanar que es
reservin més places per als seus marits al cos de
Mossos d'Esquadra, tenen dret a fer-ho i entén que
les seves faniüies se sentin arrelades a Catalunya.
Segons el subdelegat del Govern, l'institut armat
«buscarà alguna fórmula» perquè els guàrdies
civils de Trànsit es puguin quedar a Girona fent
altres activitats, però intentant mantenir les condicions en què estan ara.

TAMB
SUPLEMENT COMARCAL

Diari del Ripollès
i la Cerdanya

la fresca

• Ogassa basarà la seva economia
del futur en el turisme rural
Pàg. 3

• L'alcalde de Camprodon assegura
que la Generalitat retalla ajuts
Pàg. 5

• Els usuaris del tren entre Ripoll i
Puigcerdà reclamen que es reformi
Pàg. 6
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A les 10 de la nit, a la plaça de Josep Pla, el grup jove del Centre de
la Cellera de Ter presenta l'obra L'autèntic amic de Cario Goldoni.
Organitza: Mifas Alt Empordà, amb la col.laboració de la Diputació de Girona.
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