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Chirac demana
que es prohibeixin
totes les farines
animals
ECONOMIA 29

Mifas no sap com acabarà
de pagar un nou centre per
a disminuïts que fa a Girona
-L'associació afirma que, en aquests
moments, només hi ha garantit el
finançament d'un 50 per cent del cost

• L a residència per a discapacitats físics
tindrà places per a 28 persones i es
preveu inaugurar-la l'any 2002. Plana 3

Els nord-americans
voten en massa
per escollir nou
president
ESPANYA-MÓN27Í28

Cop policial
contra ETA a
Madrid i
Barcelona
ESPANYA-MÓN 24

Embarguen la
federació de ciclisme
per no haver pagat
la indemnització per
la mort d'un con'edor
ESPORTS 54

El nou hospital de
Santa Caterina es
començarà a
construir al gener
COMARQUES 4

Els alcaldes discrepen
sobre la destitució del
director del Paratge
Natural de l'Albera
COMARQUES 8

Municipals i
Mossos van fer 21
detencions per Fires
COMARQUES 13

Un dels associats de Mifas, mirant, ahir, els plafons amb els plànols de la nova residència. / MIGUEL RUIZ

Defensa assigna avui els
destins dels últims joves
que faran el servei militar
Demà amb el diari, planes especials amb el destí dels
1.123 mossos gironins que han entrat en el sorteig
• Defensa ha endegat aquesta nit
el procés informàtic per assignar els
destins dels 90.625 joves cridats a
fer el servei militar l'any vinent, 1.123
dels quals són gironins. És l'últim
sorteig que es fa, ja que, després
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d'uns 200 anys, es professionalitzarà
totalment l'exèrcit. D'aquests 90.625,
poc més de 20.000 s'incorporaran al
servei, els efectius que necessita
l'exèrcit perquè ja disposa de 85.000
soldats professionals. Plana 25

0 70 06 06
Comprem el seu
pis al comptat
Clients Sasi. Gent Feliç.
.l926fl/1«Ba27B

