
HñH av espanya avui, dimarts 
27 de febrer de 1990 

20 

Els blaus, verds i grisos combinaran en formes més ajustades i faldilles amb vol 

La qualitat s'imposa en la pròxima 

El sector de la roba de dona ha estat deficitari aquest any 
Redacció 

BARCELONA — Ahir va inagurar-
se la 12 edició del Saló Gaudi Dona, al 
dipòsit de les Aigües de Barcelona, en 
què van presentar-se les creacions de 
63 firmes comercials de moda femeni-
na, espanyoles i estrangeres, per a la 
pròxima temporada de tardor-hivern 
del 1990-91. El director del certamen, 
Joan Canals, va explicar que les noves 
línies es caracteritzen per tenir un aire 
més durador que en els anys anteriors 
"a causa del cansament que ja es nota 
en el mercat per la moda rabiosa i can-
viant que ha dominat en les últimes 
temporades. 

D'aquesta manera, i tal com ja va 
passar fa un parell d'anys a Itàlia, la 
moda "d'usar i tirar" desapareix per 
deixar pas a una moda més amortitza-
ble basada en peces de més qualitat i 
disseny. Amb aquestes noves caracte-
rístiques els dissenyadors espanyols 
hauran de penetrar en el mercat inter-
nacional "impossant una moda més 
consolidada" va afegir Canals. 

La confecció de dona és deficitària 

La confecció de peces de roba de dona 
és deficitària, segons dades econòmi-
ques facilitades per la Fira de Barcelo-
na. Aquest estudi de la balança comer-
cial del sector va resultar deficitària en 
més de 18.000 milions de pessetes en 
el període que va des del gener a l'oc-
tubre de l'any passat. 

En aquest període, les importa-
cions de peces de vestir femenines van 

elevar-se a 27.700 milions de pessetes 
davant del 2L200 milions de l'any 88. 
En el mateix període del 89 les expor-
tacionrvan baixar a uns 10.000 mi-
lions. Els experts creuen que aquesta 
situació està provocada per la dismi-
nució dels aranzels i la pràctica desa-
parició dels contingents duaners a par-
tir de l'entrada al Mercat Comú i la 
posició de la pesseta davant el dòlar. 

Pel director del certamen, Joan Ca-
nals, la indústria tèxtil espanyola a 
d'alinear-se amb la d'Itàlia, França o 
el regne Unit i "ser capaç d'aconseguir 
que les seves marques siguin conegu-
des i reconegudes en els mercats per la 
seva qualitat." Canals considera per-
duda la lluita pel bon preu a causa de 
la competència de Portugal i Grècia i 
d'altres països no comunitaris. 

Presentació de col·leccions espanyoles 

En la clausura del dia 28 un grup de 
dissenyadors, entre ells Roser Mareé, 
Peter Aedo, Antoni Miró i Jutta Co-
vian, presentaran les seves col·lecci-
ons. Tots tenen entre els seus dissenys, 
pantalons curts i llargs més ajustats 
que fins ara, faldilles amb vol, camises 
i peces de llana i combinats de sabates 
amb puntes molt marcades. 

Els colors verd pruna, gris, morat, 
blaus metal·litzats i negre seran els que 
predominaran en la pròxima tardor-hi-
vern. Una temporada marcada per les 

. línies ajustades al cos que destacaran la 
figura, amb espatlles més estretes, ves-
tits més llargs i teixits més naturals. Les faldilles llargues i amb vol estaran de moda la pròxima tardor-hivern. 

t 
LLUÍS ROVIRA i PAU 

Músic 

Morí el dia 24 de febrer del 1990, a 
l'edat de 72 anys 

Els alumnes de la jove Big Band recordaran sem-
pre el seu amic mestre i director. 

Santpedor, 27 de febrer del 1990 

t 
Na MONTSERRAT CASALS 

¡MATEU 
Vídua de Joan Marquet, lliurà cristianament l'ànima 

al Senyor ahir, dia 26, als 90 anys 
A C S 

La seva filla, Montserrat; fill polític, Francesc Esteve; néts, Mon-
tse, Cristina, Victòria, Francesc, Isabel 1 Joan; nebots i família tota 
ho fan saber a llurs amics I els preguen un record en les seves 
oracions. L'acte religiós d'enterrament tindrà lloc a l'església par-
roquial de Santa Agnès, carrer Sant Elles, núm. 23, avui dia 27 a 
les 10.30 hores. 

NO S'HI CONVIDARÀ PERSONALMENT 

iRDI GARCIA 

Abocador de Rubió 

ElConseU 
Comarcal de 

l'Anoia exposa a 
Pujol el seu 'no' al 

pla de residus 
Efe 

BARCELONA — Els membres del 
Consell Comarcal de l'Anoia es van 
reunir ahir a Barcelona amb el presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, i 
amb el conseller de Política Territoral 
i Obres Públiques , Joaquim Molins, 
per discutir el pla de residus indus-
trials. 

El president del consell i alcalde d'I-
gualada, Manuel Miserachs, de CiU, 
va explicar després de la reunió que 
durant la trobada van exposar els mo-
tius per què defensen la no instal·lació 
d'un abocador a Rubió. Miserachs va 
afirmar que estaven d'acord amb les 
grans línies del pla, "peró no amb la 
designació de Rubió per construir l'a-
bocador". 

A la reunió, que va durar més d'una 
hora, hi van assistir a més de Mise-
rachs, l'alcalde de Rubió, Josep Julián 
i el portaveu socialista a l'Ajuntament 
d'Igualada, Jordi Aymami, que va des-
tacar que la reunió no havia tingut 
cap resultat positiu i va afirmar que 
Pujol, "ens ha tractat com si fóssim 
criatures". 

Per la seva banda, el president de la 
Generalitat, Jordi Pujol, va afirmar 
ahir en un programa radiofònic que la 
Generalitat no va saber explicar bé el 
pla de residus i va assegurar que la re-
acció de protesta de les comarques 
afectades pot respondre a una sensa-
ció de "frustració". Pujol va afirmar 
també que les comarques afectades 
progressaran i que els abocadors no les 
perjudicaran. 

Les cendres de Malcon 
Forbes seran enterrades 
en una illa de Fiji 

NOVA YORK - Una illa a l'arxipie-
lag de Fiji propietat de Malcon For-
bes, mort dissabte d'una atac de cor, 
serà el lloc on seran enterrades les se-
ves restes mortals. Ahir es va fer un 
funeral privat en un lloc no concretat 
de Nova Jersey i dijous es farà un fu-
neral públic a la catedral de Sant Bar-
tomeu a Manhattan. L'actriu Elisa-
beth Taylor, últimament molt lligada 
al milionari nord-americà, va comen-
tar del difunt que havia estat un dels 
seus millors amics i que estava molt 
trista per la seva pèrdua. (Efe) 

En els petits anuncis de l'AVUI 
hi trobareu 
VENDES 

ONCE 
Sorteig del dilluns 26-02-90 

Número premiat: 

43459 

Trio 
Sorteig del dilluns 26-02-90 
Combinació guanyadora: 

8-8-9 
r C A V A y 

Dies anteriors Número 
Dies anteriors Número Diumenge, 25 9-9-0 
Divendres, 23 37.097 (076) Dissabte, 24 5-1-9 
Dijous, 22 31.129 

Premis 
Pessetes Supertrio 750 vegades 

43.459 2.500.000 8-8-9 250 vegades 
3.459 50.000 8-8- 5 vegades 

459 5.000 -8-9 5 vegades 
59 . 500 8 - 9 5 vegades 

9 100 ••9 1 vegada 

r 
Bonoloto 

Sorteig del dilluns 26-02-90 _ 
Combinació guanyadora: 

10-13-17-27-41-46 
Complementari: 

9 

Bonoloto 
Sorteig del diumenge.25-02-90 

Combinació guanyadora: 

14-15-19-21-30-42 
Complementari: 

16 

PI. Pont Romà, 5 
Tel. (93)891 0786 

SANT SADURNÍ D'ANOIA 

Guanyadors Pessetes Guanyadors Pessetes 
6 0 22.296.245 6 0 90.575,447 
5 - H 1 8.361.092 5-1-1 0 8.361.092 
5 83 190.279 5 104 232.253 
4 5.541 3.353 4 6.076 3.058 
3 - 112.611 247 3 127.723 218 
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