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Girona 
Ni la Generalitat ni la Universitat 
Autònoma no volen pronunciar-se 
sobre els segons cicles. Plana 19 

El PSC demana una sortida 
«honrosav per al cap de Medicina 

Interna de l'hospital. Plana 8 

Un advocat denuncia el cap de la 
Policia Local per haver aparcat 
damunt d'una vorera. Plana 37 

VILADASENS 

Llançà 
Daniel Guerra toma a fer passar 
l'akalde pel jutjat i amenaça de 

presentar tres querelles més. Plana 7 

Santa Coloma de Farners 
La mare d'Escarmera no respon dels 

seus actes si es troba amb l'assassí 
del seu fill. Plana 40 

Olot 
L'advocat d'un home denunciat per 
insults reivindica per al seu client el 
«dret a l'emprenyament». Plana 38 

Pineda 
La família d'un nen de Durango 
atropellat pel tren demana que 

l'Ajuntament la indemnitzi. Plana 39 

Tràfic d'influències 
• El Congrés dels Diputats ha admès 
totes les proposicions que han formulat 
els diversos grups parlamentaris sobre la 
llei de tràfic d'influències, suscitada a 
propòsit del recent escàndol del germà 
del vice-president del Govern espanyol, 
Alfonso Guerra. El partit que governa, 
el PSOE, ha presentat dues proposi
cions. Plana 10. 

Catherine Deneuve 
• Lactriu francesa 
Catherine Deneuve 
va arribar ahir a 
Barcelona per par
ticipar en l'enregis
trament del progra
ma de TV3 La pa
rada, de Josep M. 
Bachs. Deneuve va 
venir amb uns certs 
aires de diva i va 
donar evasives als 
periodistes. Plana 
33. 

«La mujer feliz» 
• El primer canal 
de Televisió Espa
nyola emet avui el 
primer capítol de la 
sèrie La mujer de tu 
vida, que porta per 
títol La mujer feia. L'interpreta Carmen 
Maura i l'hà diçigit el jove José Miguel 
Ganga. Planes 34-35. 

Els sorteigs d'ahir 
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Ualcalde recull 
porta per porta 

signatures a favor 
de Pabocador Plana 6 Josep Massó. Foto: Núria Santiago. 

Uns pacients esperen tom en una sala d'espera de l'Àrea Bàsica de Salut Girona III. Foto: Lluís Cniset. 

Els metges 
encaUen la 
reforma de 
Pàssistència 
primària 
A les comarques 
gironines només lii 
ha 4 de les 35 Àrees 
Bàsiques previstes 
• Girona.— La reforma-de l'aten
ció primària, aprovada ja fa cinc 
anys pel Consell Executiu de la Ge
neralitat, no avança a les comar
ques gironines al ritme previst per 
dificultats econòmiques i perquè 
els metges es neguen a incorporar-
se al nou sistema, segons han reco
negut les autoritats sanitàries. De 
les 35 Àrees Bàsiques de Salut que 
s'han de fer a les comarques de Gi
rona, només n'hi ha 4 en funciona
ment. Només el 10 per cent de la 
població gironina és atesa en cen
tres reformats, mentre que fora de 
Catalimya ja s'arriba al 50 per cent. 
Les Àrees Bàsiques de Salut són les 
unitats territorials amb equips sani-
tàrío-administratius que han de 
substituir els tradicionals metges de 
capçalera. La Coordinadora d'E
quips d'Atenció Primària opina 
que pesen els interessos econòmics 
dels metges de cupó, que cobren 
iguales i treballen en centres pri
vats. La Coordinadora considera, 
també, que no hi prou voluntat po
lítica d'acomplir la reforma, segons 
ha manifestat im portaveu. Plana 3. 

£1 diner negre fa 
augmentar els ingressos 
del Ministeri d'Hisenda 
• Madrid.— La recaptació d'Hisenda per 
mitjà de la declaració de l'Impost de la Ren
da de les Persones Físiques (IRPF) correspo
nent al 1988 va superar de cent mil milions 
de pessetes les previsions, com a conseqüèn
cia de l'aflorament del diner negre amagat en 
les pòlisses de prima única i en la cessió de 
crèdits, segons va anunciar ahir el secretari 
general d'Hisenda, Jaime Gaiteiro. Durant la 
campanya passada de la declaració de la ren
da el fisc va ingressar 415.735 milions de pes
setes, dels quals 323.000 els haurà de tomar 
a sis milions de declarants. Plana 13. 

Els canvis en el PCUS 
afavoreixen el procés 
cap al desarmament 

• Moscflsu.— Els canvis aprovats pel ple del 
comitè central del Partit Comunista de la 
Unió Soviètica (PCUS) per posar fi al mo
nopoli del poder per part del partit comunis
ta van facilitar el clima de relació en les ne
gociacions sobre desarmament iniciades ahir 
a Moscou entre el secretari d'Estat nord-a-
mericà, James Baker, i el cap de la diplomà
cia soviètica, Eduard Xevardnadze. Els 
acords aprovats en l'històric ple de dimecres 
no tindran força fins que els assumeixi el 
XXVIII congrés del PCUS, que s'ha de ce
lebrar abans de l'estiu. Plana 11. 

Indignació a la Conca 
de Barberà perquè els 
vinculen amb el MDT 

• Montblanc— Les manifestacions del de
legat de la Generalitat a Tarragona, Josep 
Maldonado, en què relacionava els partits in
dependentistes MDT i Catalunya Lliure amb 
els actes de protesta contra el conseller Joa
quim Molins i el Pla de Residus han indig
nat els habitants de la Conca de Barberà. 
Abans-d'ahir el conseller de Governació, Jo
sep Gomis, que havia estat alcalde de Mont
blanc, va manifestar que no tenia notícies 
que grups independentistes haguessin prota
gonitzat la protesta en què van prendre part 
els veïns dels pobles de la zona. Plana 9. 
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