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Els carrers del sector
del Mercadal es
convertiran en zona de
prioritat de vianants

Un home mor en un
accident a Santa
Cristina i la seva dona
resulta ferida greu

Mifas inaugura un
nou centre ocupacional
que ha costat cent
milions de pessetes

(Pàg. 12}

(Pàg.39)
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L'antiga discoteca Màquina
anirà a terra per fer-hi pisos
Girona.- La popular discoteca Màquina del
sector de Montjuïc, un dels símbols de la Girona
dels anys 70, serà enderrocada properament i
en el solar s'hi construiran un total de 31 habitatges. La sala de festes, que ha tingut fins a
quatre noms diferents, ha passat per diferents
èpoques i des de fa uns mesos es troba ja tancada al públic.
COMARQUES

(Pàg. 15)

ESPORTS

Responsabilitzen
l'Ajuntament del mal
estat del monestir
de Sant Esteve
(Pàg. 49)

El GEiEG d'handbol
juga amb bon nivell i
suma el tercer empat .
consecutiu (26-26)
(Pàg. 59)
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La xifra està molt per sota de la mitjana per habitant del conjunt de VEstat

Cada gironí es gasta unes 6.000
pessetes en la Loteria de Nadal
I Les administracions de loteries de les
comarques de Girona vendran 2.800
milions de pessetes d'aquest sorteig

I La poca sort de Girona, on fa 36 anys
que no toca la Grossa, fa que sigui una
de les demarcacions que hi juga menys
(Pàg.8)

Els pares critiquen el mal estat
de l'escola J. Ruyra de Blanes

El Valvi cau
davant de
l'Estudiantes I
s'acomiada de
la Copa (92-71)

Blanes.- La direcció i els pares dels alumnes
de l'escola Joaquim Ruyra de Blanes han denunciat les males condicions del centre. Des de
fa temps l'arrebossat de les parets es desprèn i
afirmen sentir-se «enganyats» per Ensenyament
que, segons la directora de l'Escola, sTiavia compromès a fer-hi obres. La Generalitat no considera prioritària la millora d'aquest centre.
COMARQUES

(Pàg.12)

Detenen tres algerians que
desvalisaven cotxes a la A-7
La Jonquera.- Els Mossos d'Esquadra van
detenir a la Jonquera una banda d'algerians que
es dedicava a desvalisar vehicles estacionats a
les àrees de servei de l'autopista A-7. La banda,
formada per tres persones detingudes dijous,
operava des de l'estiu, i se la considera autora
d'un mínim de sis robatoris.
POLÍTICA

(Pàg. 23}

60.000 persones es manifesten
contra ETA a Sant Sebastià
Sant Sebastià.- Unes 60.000 persones, segons
la policia, van manifestar-se ahir pels carrers de
Sant Sebastià per protestar per l'assassinat del
regidor del PP a l'Ajuntament de Renderia, José
Luis Caso, la matinada de divendres. Els manifestants van recórrer en süenci durant una hora
i mitja els carrers de la ciutat.

ALBERT DLIVE / EFE

Camacho discuteix amb l'àrbrtre, Brito Arceo, abans de ser expulsat.

El Barca convenç i s'endú el derbi
El Barca va superar l'Espanyol per un
clar 3-1 en el derbi català i es consolida
com a líder. Luis Enrique, Giovanni i Sergi van ser els golejadors blaugrana, men-

tre Esnàider va fer de penal el gol de l'honor espanyolista. EI gironí Elías Fajula, el
quart àrbitre, va forçar l'expulsió de
Camacho a la primera meitat. (Pàg. 55)

Madrid.- El Valvi Girona va
acomiadar-se ahir a Madrid de
la fase final de la Copa del Rei
de bàsquet. El conjunt de Trifón Poch va perdre a la pista de
l'Estudiantes (92-71), tot i arribar al descans amb quatre
punts d'avantatge (39-43). Una
tècnica provocada per Buck
Johnson i la desconcertant
direcció de joc del base Darryl
Johnson van condemnar els
gironins a la derrota, la segona
consecutiva.
A la primera meitat, l'Estudiantes va controlar el joc, mentre que el Valvi depenia en
excés de Middleton. Dos triples
finals de Cargol i Solana van
donar avantatge al Valvi al
descans. Però a la represa, dos
dels nord-americans van convertir en caòtic el joc del Valvi i
l'Estudiantes, animat per 1.200
seguidors, va passar a dominar
amb claredat fins a distanciarse de 21 punts.
(Pàgs. 56-57)
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14è fascicle
del colleccionable

Diari de Girona, 1997-12-14, p. 1.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Projectes personalitzats
Facilitats pagament

W^l·'/

Passeig Països C a t a l a n s , 72 - T e l . 23 66 59 - SALT

