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La Guàrdia Civil ha de rescatar 
del setge el conseller Molins 

Efectius de la Guàrdia Civil de Saragossa van carregar amb contundència contra els manifestants. Foto: EFE. 

Girona 

La doctora Geli acusa la direcció de 
l'Hospital de Girona d'haver 

manipulat el seu contracte. Plana 9 

Detenen un transvestit que feia 
autostop i agredia i robava als que el 

carregaven. Plana 40 

Protesta de 1.500 manifestants pel 
repartiment del llegat Dalí 

Plana 24 

Palamós 
Pep Boada, capità del Palamós CF, 
estarà njés de dos mesos de baixa. 

Plana 18-

Un dofí va entrar al port seguint una 
teranyina i s'hi va estar unes tretze 

hores. Plana 38 

Sant Feliu de Guíxols 
Condemnen a un any de presó 

l'acusat de robar al Museu objectes 
de valor incalculable. Plana 37 

El 90% dels desocupats cobren 
• Gairebé el 90 per cent dels treballa
dors gironins desocupats van cobrar el 
subsidi l'any passat, segons dades del Mi
nisteri de Treball i de l'INEM. El per
centatge representa gairebé el doble de 
la mitjana estatal. Plana 17. 

Aspecte que presentava la manifestació d'ahir a Figueres. Foto. Manel Lladó. 

Pujol anima a invertir 
• El president de la Generalitat, Jordi 
Pujol, es va reunir ahir a Washington 
amb empresaris nord-americans als 
quals va convidar a invertir a la zona me
diterrània. Plana 10. 

Demanen 5 anys de presó 
per a un cirurgià que es 
ya deixar una gasa àl cos 

d'un pacient 
• Olot.— El fiscal considera el cirurgià Joa-
quín Maria Riezu responsable d'un delicte 
d'imprudència temerària amb resultat de 
mort per haver deixat una gasa dins del cos 
d'un pacient. Plana 40. 

LigatxoY garanteix el 
suport dels conservadors 

del PCUS al 
niultipartidisme 

• Moscou.— Igor Ligatxov, el portaveu del 
sector més reaccionari del partit comunista 
de la URSI5, es va declarar ahir partidari d'a
bolir l'article sisè de la Constitució, que ga
ranteix el monopoU del PCUS. Plana 14. 

La protesta a 
Montblanc contra el 
Pla de Residus acaba 
amb greus incidents 

Mil veïns van retenir 
Molins fins a les tres 
de la matinada al 
Consell Comarcal 

Forces antidisturbis 
de Saragossa van 
carregar contra els 
manifestants 

Els alcaldes de la 
Conca de Barberà no 
garanteixen que cessi 
la violència 

• Montblanc— Un grup de guàr
dies civils de Saragossa va haver 
d'escortar el conseller d'Obres Pú
bliques, Joaquim Molins, perquè 
pogués sortir de la seu del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà, 
on va estar retingut durant més de 
vuit hores per veïns de la comarca 
que protestaven pel Pla de Residus. 
Molins no va poder anar-se'n de 
Montblanc fins ahir a dos quarts de 
quatre de la matinada, i després la 
Guàrdia Civil va carregar amb con-
timdència contra els manifestants. 
Plana 3 i Editorial, plana 2. 

Compondre Chomslqr 
• El jove composi
tor lloretenc Xavier 
Albertí s'estrenarà 
avui com a director 
de teatre al Mercat 
de les Flors de Bar
celona amb l'obra 
de Armanda Tolón 
Chomsky show. Sis 
actors posaran en 
escena aquesta 
mena d'òpera basa
da en els estudis del 
lingüista nord-ame-
ricà Noam Chomslg'. 
Plana 26. 

Bàsquet europeu 
• El Barca de bàs
quet s'enfronta avui 
a la Jugoplastika, en 
el primer partit de 
la segona volta de la 
Uigueta de la Copa 
d'Europa. Tot seguit, també en directe i 
pel mateix canal, es podrà veine el par
tit de futbol Càdiz-Real Madrid, corres
ponent a la Copa del Rei. Plana 35. 

Els sorteigs d'ahir 
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