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Pira de Girona atribueix
a un intent de boicot les
queixes a l'espectacle
de nit del saló del cavall

Comencen les obres de
la polèmica rotonda
de les escoles, després
de mesos de proves
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Arzalluz canviaria
l'autonomia basca
per la de Stormont
Bilbao.- El president del
PNB, Xabier Arzalluz, afirma
que canviaria la «nostra autonomia per la de Stormont». En un
article publicat ahir diu que realitzaria aquest canvi, en l'ordre
exclusivament personal, «només
perquè deixa en mans dels ciutadants de IXJlster decidir sobre el
seu fiítur». Arzalluz reconeix
grans diferències entre bascos i
irlandesos, sobretot perquè
aquests han patit més. (Pàg.17)

• SANT JORDI DESVALLS

FIGUERES

L'ESTARTIT

El tancament de la
base Loran deixa en
el record els primers
productes americans

Se celebra la quarta
Pira de les herbes
dedicada enguany a les
plantes afrodisíaques

L'associació Mifas es
queixa del poc suport
econòmic que rep per
part de l'Ajuntament
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L'Ajuntament creu que és l'únic sistema per evitar els col.lapses d'estiu i cap de setmana

Platja d'Aro vol que l'autopista
de la costa arribi fins a Palamós
I Aquesta via arriba actualment fins a Palafolls
i és previst allargar-la fins a Lloret de Mar
i Tossa, i connectaü-la amb la A-7 a Maçanet

I El regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro
dóna suport a la idea del conseller Macias de
desviar trànsit per dins de Santa Cristina
(Pàg.8)

Apareix a Sant Boi
el jove desaparegut
dimecres a St. Hilari

ESPORTS

• El Figueres
guanya el 3x1 i
passa a la segona
ronda de la Cppa
Catalunya Pàg.21

Sant Boi de Llobregat.- Roger
Ferrer, el masover de Sant Hüari de 22 anys, buscat des de dimecres, va aparèixer ahir a Sant
Boi de Llobregat El jove va trucar als seus pares, que viuen a
Sabadell, des d'una cabina propera al centre psiquiàtric de la
localitat, i els va demanar que
l'anessin a buscar. Els Mossos
mantenen oberta la investigació
per esbrinar la causa de la seva
fugida de Sant Hilari. (Pàg. H)

• El Peralada es
jugarà l'ascens
a la Primera
Catalana davant
el Poble Sec Pàg. 26

TAMBEZ
Demà/
un llibre de la col·lecció
«Qrans Premis*
AL M L U C A I W N A LLOSA
íi'OíeaXinnflts

V.
625 ptes.
(llibre + diari)
Ld compra del llibre és opciondl

(Pàg. 37)

(Pàg. 12}

ÍPàg.10)

QUIM ROSER

El migcampista Àlex Cruz, en una acció amb un jugador del Vilafranca de Bonany,

El Palamós debuta amb un empat a casa
El Palamós va empatar ahir a casa en el primer
partit de la promoció d'ascens a Segona Divisió B
(1-1). El conjunt de Joan Curto no va poder superar el modest Vilafranca de Bonany, que es va

avançar en el marcador amb un gol en el minut 6.
Vílchez, en el 46, va fer l'I-l de penal. Els palsimosins van buscar la victòria, però van estar poc inspirats en els últims metres.
(Pàg. 20 i 21)

Pintades feixistes
i amenaçants
contra el Partit
Popular a Girona

JOAN CELIS

Les pintades de la façana de la seu del PP a Girona.
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Girona.- L'entrada a l'edifici
on té la seu provincial el Partit
Popular a Girona va ser escenari
ahir d'un nou episodi d'amenaces als dirigents de la formació
política. Uns desconeguts van
pintar un grafit que reprodueix
una creu gammada i equipara el
nazisme amb el PP. Una altra fa
referència a la presidenta local
de Noves Generacions, Concepció Veray, que va ser objecte
recentment d'amenaces telefòniques. Altres pintades en el mateix sentit van aparèixer a la
plaça de l'Hospital.
(Pàg. 6)

• El Marca de l'Ham
puja a Preferent i
el Blanes jugarà la
promoció
Pag. 27
• El TDK, finalista
de la lliga ACB en
vèncer el Madrid
per 95-82
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GIRONA
L'HOSPITALET

c/ Creu, 47
c/ Provença, 69

Tel. 9 7 2 2 0 0 7 0 6
TeL 93 261 0 8 99

A m b el teu MOVISTAR et regalem dos mesos de
f0Mo^9tmr
»
connexió gratuïts a i n t e r n e t

Amb la collaboració de GRN
Serveis Telemàtics

• I com sempre, el millor preu
MES DF ISO ACCESSORIS;
PLRAlSEUMÒBa
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OFERTA VÀLIDA
FINS AL 31/05/98

Ofertes
especials

per a
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