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Girona 

El primei claustre de l'Estudi 
Qeneral es constituirà el mes de 

febrer. Plana 16 

Vilobí d̂ Onyar 
Cinc encaputxats armats amenacen 

el vigilant i roben 220 xais d'una 
granja. Plana 40 

Figueres 
La comunitat àrab demana a 

l'Ajuntament un espai per donar 
classes de la seva llengua i cultura. 

Plana? 

Palamós 
Una anciana mor al seu domicili a 

causa de les cremades "produïdes pel 
foc de la cuina. Plana 40 

Arbúcies 

L'encarregat de Correus i la seva 
família enxampen dos joves que 
volien robar a l'oficina. Plana 38 

Primer any de la mort de Dalí 
• El primer aniversari de la mort de Sal
vador Dalí, que's'escau avui, s'està com
memorant amb diversos actes sobre l'o
bra del pintor. Avui s'inaugurarà una 
nova sala al Teatre-Museu, que acollirà 
una vintena de dibuixos de Dalí. L'alcal
de de Cadaqués ha anunciat que es con
vocarà un concurs internacional de pin
tura surrealista. Plana 18. 

Independència de FAzerbaidjan 
• El Parlament de la República de l'A-
zerbaidjan va amenaçar ahir el Kremlin 
d'anul·lar el tractat de permanència dins-
la ÜRSS si avui no es retiren les tropes 
soviètiques i si no s'aixeca l'estat d'emer
gència, que es va implantar divendres 
passat. Plana 12. 

Lladó critica UDC 
• Pere Lladó, esco
llit dissabte presi
dent de la interco-
marcal del CDS a 
les comarques de 
Girona, assegura 
que tots els càrrecs 
municipals delCDS 
han rebut ofertes 
per ingressar a 
Unió Democràtica. 
Plana 9. 

«La sombra de una duda» 
• Hitchcock des
criu admirablement 
la plàcida vida 
d'una família cali
forniana que rep la 
visita d'un parent 
de lluny, un home amable i bromista que 
en realitat és .n assassí psicòpata, segons 
sospita la Policia. Plana 34. 
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La costa catalana és la pitjor 
de PEstat, segons els turistes 

Els tècnics consideren que la infrastructura i els serveis públics són deficients 
i Girona.— Els turistes europeus conside- gons un estudi de l'Institut d'Estudis Turís- a les comarques gironines per encàrrec del 

ren que la costa catalana és la pitjor de l'Es
tat, a causa de la infrastructura deficient de 
carreteres, serveis públics i zones verdes, pels 

tics que es basa en enquestes efectuades l'any Patronat Costa Brava-Girona, va afirmar ahir 
1988. Gaspar Espufia, director general del que la infrastructura que hi ha és molt defi-
Centre d'Estudis Tècnics Turístics, que farà cient, i que fa falta un projecte turístic comú 

sorolls i per la poca amabilitat de la gent, se- un estudi sobre les perspectives del turisme i ambiciós per a la Costa Brava. Plana 3. 

Un noi ensenya un cartell d'oposició a l'abocador, en el transcurs de la manifestació d'ahir a Barcelona. Foto: EFE. 

£1 Pla de Residus s'aprova sense fer 
cas de les protestes dels afectats 

Veïns de Castellbisbal es van manifestar ahir a Barcelona 
• Barcelona.— El Consell Executiu de la 
Generalitat va ratificar ahir el Pla Director 
de Residus Industrials de Catalunya, després 
de l'aprovació que en va fer al matí la Junta 
de Residus. En la votació, els tres represen

tants de la Federació de Municipis de Cata
lunya es van abstenir. La FMC va demanar 
la suspensió temporal del pla, i va coincidir 
amb l'ACM que els municipis afectats han de 
rebre compensacions. El cap de setmana pas

sat es van produir manifestacions multitudi
nàries a les poblacions afectades per la futu
ra instal·lació d'un abocador industrial, i ahir 
mateix els veïns de Castellbisbal van manifes
tar-se a Barcelona. Plana 10. 

TOT L'ESPORT 
Cardona salva el Palamós de 
perdre a casa i el Figueres 

empata a zero a E l x 
• Un gol de Salvador Cardo
na, aconseguit en el temps de 
descompte, va salvar el Pala
mós de perdre per segona ve
gada consecutiva a casa i d'ar
rossegar el primer negatiu de 
la temporada. El Múrcia es va 
avançar en el marcador al fi
nal de la primera part i el Pa
lamós va aconseguir el gol de 

£1 Girona empata 
a Mohtilivi tot i 
jugar millor que 
l'Hèrcules 

l'empat en el minut 90 per 
obra de Cardona, que va sor
tir a la segona part en substi
tució de Martínez. Cardona no 
jugava des de la tercera jorna
da de lliga. El Figueres va do
nar una imatge molt millor 
que en desplaçaments ante
riors i va aconseguir un empat 
molt valuós al camp de l'Ek. 

Domingo Catalan 
guanya el 
campionat estatal 
de 100 km 

ORDINADOR M250 
AT (8028S) 
• Disc dur de 20 Mb (28 Msg) 
• t Mb de RAM 
• Pantalla VGA 
• Disquetérade 3'5", 1'44 Mb 

IMPRESSORA DM 100-S 
• 80 Columnes • 200 CPS 

f^0f DataSystem 
> APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

Cl. Carme, 21 -Tel. 21 74 01 • 17004 GIRONA 

Arxiu Municipal de Girona. Punt, El. 23/1/1990. Pàgina 1


