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i només es va fer talls a les mans. Quan l'home va veure la sang es va espantar i la va abandonar al domicili.
La dona va alertar els Mossos d'Esquadra, la van traslladar a l'hospital i posteriorment va denunciar els fets.

Un marroquí que viu a Palamós va agredir la seva
dona amb un ganivet de cuina ahir al matí, després
d'una discussió matrimonial. La víctima, eií veure que
el seu marit K volia fer mal amb l'arma, es va protegir

Un marroquí de Palamós fereix la seva dona
amb un ganivet després d'una discussió
L'home, que va ser detingut, es va espantar en veure la sang i vafiígirdel seu domicili
GLÒRIA AMETLLER
Palamós
El matrimoni, que té un fill,
fa anys que viu a Palamós.
Segons va denunciar la mare
dillims, ella i el seu marit, Mustafà A., ambdós de 34 anys, van
mantenir una discussió matrimonial al matí. La baralla va
anar pujant de to fins que l'home va agafar un ganivet de cuina de grans dimensions amb
unafiíUaprima i la va agredir.

Immediatament, la dona va
intentar protegir-se i es va tapar
la cara amb les mans. D'aquesta
manera, la dona va resultar ferides amb talls a les mans.
En aquell moment, l'home es
va espantar en veure la sang dé
les ferides i va marxar de la casa
deixant la víctima sola. Aleshor
res, la dona va alertar els Mossos d'Esquadra que van anar a
buscar-la i la van traslladar a
l'hospital de Palamós, on li van
cin-ar les ferides causades amb

el ganivet.
A la tarda, quan la dona va
ser donada d'alta del centre
sanitari, es va desplaçar fins a la
Bisbal on va interposar una
denúncia contra Mustafà A. a la
comissaria dels Mossos. Segons
va explicar la víctima als agents,
el seu marit l'agredia amb fi"eqüència des de feia anys, però
ella mai havia denunciat els
maltractaments. Düluns però, la
dona va optar per. donar a conèixer dels fets a la policia perquè

el seu marit l'havia amenaçat
amb vai ganivet, quan no havia
utilitzat mai armes.
Arran de la denúncia, els
Mossos d'Esquadra es van desplaçar de nou a casa del matrimoni i van detenir Mustafà acusat de ser el presumpte autor
dels delictes de lesions i amenaces. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció
número 4. de la Bisbal, on ahir a
la tarda va estar prestant declaració davant el jutge.

Denuncia Vescassa inversió sanitària per al 98

El PSC vol 300 milions per
ampliar l'hospital de Palamós
RAÜLMUXACH
Sant Feliu de Guíxols

Festa de la militància de CDC a Pals
Pals.- El conseller de presidència, Xavier-Trias, el vicepresident
de Congrés, Josep López de Lerma, el president de la JNC, Jordi
Xuclà i el delegat de CDC de Pals, Pere Servia, van participar a la 11
Festa de la militància del partit a Pals, a la qual van assistir 170
militants i simpatitzants. Durant l'acte, en què es van entrpgar 25
nous carnets de militant, López de Lerma, fiíndador de CDC a Pals
ara fa 18 anys, va fer una crida a la renovació del partit.

La diputada sociaKsta al Parlament per Girona, Marina Geü,
considera que les inversions previstes per al Baix Empordà -tres
mil milions de pessetes- en els
pressupostos de la Generalitat
per al 98 «són correctes i
necessàries». Ara bé, Geü també
va exphcar que el seu grup par-lamentari ja ha presentat dinou
esmenes perquè, entre d'altres
coses, «s'hi troba a faltar més
inversió en serveis socials i sanitaris».
Marina Geli va destacar que
el Baix Empordà és la comarca
que té niés inversió per habitant
de Catalunya i que amb els pressupostos dèl 98 s'aconseguiran

«coses històriques» com desbloquejar el tema de l'IES Sant
Feliu, la variant de la Bisbal o
l'acabament del desdoblament
de la C-250 a l'enllaç d'Alou i
Santa Cristina.
La diputada socialista va
posar de manifest que els pressupostos no preveuen cap partida per al sector sociosanitari i va
afegir que el seu grup ha presentat una esmena perquè es
destinin trés-cents milions à
l'ampliació de l'hospital de Palamós, qüe no entén «com ha
pogut quedar-ne al marge».
Geli també va lamentar que
no s'hagués previst res per a la
construcció de nous centre d'atenció primària a Palamós o
Torroella i que continuïn mancant residències geriàtriques.

ANUNCIS PER PARAULES GRATUÏTS A
A partir d'ara, anunciar-se gratuïtament al
Diari de Girona és fàcil. Retalli aquesta
butlleta i enviï-la amb les seves dades i el
text que desitgi que aparegui a la secció
d'anuncis per paraules.
També pot entregar-la personalment a:
- Passeig General Mendoza, 2 (GIRONA)
- C/Llàtzer, 29 (FIGUERES) .
- C/Bisbe Vilanova, 1,1r (OLOT)
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GA.F.
Sant Feliu de Guíxols.- Un
grup de ve'ins de Sant Feüu de
Guíxols s'han unit per constitioir-se en associació per treballar pels discapacitats de la
població. L'agrupadó, que encara no està constituïda oficialment, pretén agrupar totes
aquelles persones del mimicipi
que pateixin algun tipus de disminució, ja sigui física com psíquica. Per aquest motiu, el nom
de l'associació serà «Discapacitats ganxons».
L'entitat es va presentar
ahir a les autoritats locals, amb
la presència de l'alcalde de
Sant Feliu, Antoni Juanals, i
d'altres regidors, a més de l'arquitècte de Mifas, l'arquitecte
mimidpal, Núria Díez.
Segons una representant de
la Jimta, Montse Alcaniz, l'associació «vol fer de pont entre
els e s t a m e n t s oficials i les
necessitats dels discapacitats».
L'entitat ajudarà tot el col·lectiu de discapacitats, assessorant a les famílies i treballant
per la seva inserció laboral.

Un fii€@iidi

destrueix un
paller d'una
masia de Fortià
DdeG
Girona.- Un incendi va calcinar ahir al matí un paller d'ima
masia de Fortià, sense causar
ferits, segons van informar
fonts dels bombers. El foc va
començar cap a dos quarts de
set del matí i va destruir totalment el paller. Al lloc de l'incendi hi havia guardades diverses eines i material agrícola. El
paller estava situat al costat
d'una casa que no va patir
danys i tampoc hi va haver
ferits. Els bombers hi van desplaçar tres vehicles provinents
de Figueres i là Jonquera.
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dismiüyïtsa Sant
Feliu de Guíxols

