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DIVENDRES, 22 DE FEBRER DEL 2019

La vaga general del 21-F

Municipis de la Selva també es
mobilitzen a favor dels presos
Sergio Soler
BLANES

A la comarca de la Selva, la
mobilització a favor dels
presos polítics també va
tenir un gran seguiment

en molts municipis. A Blanes, la jornada va començar a les 7 del matí, amb
una concentració a la zona
industrial, prop de l’antiga
carretera de Malgrat. Allà
es va decidir fer una mar-

xa en direcció la carretera
de Blanes a Tordera, la Gi600, la circulació de la qual
va quedar afectada durant
una estona. El recorregut,
controlat en tot moment
per efectius policials, va

acabar a l’altura de l’antiga
empresa Intorfrisa, on es
va fer el tall més contundent.
Posteriorment, a les 10
del matí, unes 200 persones van manifestar-se da-

vant de l’edifici de l’ajuntament i després van començar una marxa pel
centre de la vila.
Finalment, a les 5 de la
tarda, es va iniciar una altra manifestació, que es va
convocar com una marxa
unitària i que tenia com a
punt de sortida la coneguda popularment com a plaça de l’1 d’Octubre.
Tots els actes organitzats en aquest municipi
tenien el suport dels CDR,

l’ANC, Òmnium, Súmate,
Procés Constituent i el
PDeCAT, ERC i la CUP.
D’altra banda, els CDR
de Santa Coloma van tallar l’AP-7 a Vilobí en els
dos sentits de la marxa,
des de les 7 fins a les 11 del
matí. Al matí, també es va
celebrar una concentració
a la plaça de l’1 d’Octubre
de Santa Coloma, on es va
llegir un manifest de suport als encausats pel procés. ■
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EMPRESA del s e c t o r i n d u s t r i a l ,
especialitzada en la
comercialització i fabricació de
bandes transportadores i
elements de transmissió, busca

COMERCIAL

per treballar zona Girona, Bages i Osona,
principalment en la indústria càrnia.
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Edat de 25 a 40 anys
Idiomes requerits: català i castellà.
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Cuiner de cuina casolana
Incorporació immediata

Tel. 972

76 84 74 / 626 58 58 90
118078-1204162Q

178590-1205107Q

RESTAURANT DEL BAIX EMPORDÀ

AGENDA DIA A DIA

Amour
La plaça del Diamant
El metge de Lampedusa
La plaça del Diamant
El senyor Petit
El senyor Petit
La Festé
Ombrel·les
Las ávidas raíces
Las ávidas raíces
Epodermis
El brindis
Cosas que
se olvidan fácilmente
Una paradeta particular
La cuca de mil colors
De bracet
El chico de la última fila
Tierra efímera

316706-1205041Q

Epodermis
Sàpiens
Shirley Valentine
Al sostre
El chico de la última fila
Tierra efímera
Al sostre
El comediant
Les Clink
El preu

Girona (Teatre Municipal)
Girona (Sala La Planeta)
Salt (Teatre)
Girona (Sala La Planeta)
Girona (La Planeta)
Girona (La Planeta)
Bescanó (El Teatre)
Fornells de la Selva (La Sitja)
Girona (Sala La Planeta)
Girona (La Planeta)
Celrà (Teatre L’Ateneu)
Bescanó (El Teatre)

20.30
20.30
21.00
20.30
12.00
17.00
18.00
18.00
20.30
20.30
20.00
20.30

22 febrer
22 febrer
22 febrer
23 febrer
24 febrer
24 febrer
24 febrer
24 febrer
28 febrer
1 març
2 març
2 març

Celrà (La Fàbrica)
Cassà de la Selva (P. Vilaret)
Llagostera (Plaça Catalunya)
Quart (Local Social)
Salt (Teatre)
Cassà de la Selva
(Sala C. Recreatiu)
Sant Gregori (Espai La Pineda)
Bescanó (El Teatre)
Girona (Teatre Municipal)
Girona (La Planeta)
Salt (Teatre)
Girona (Auditori de la Mercè)
Girona (La Planeta)
Bordils (Casal del Poble)
Celrà (Teatre L’Ateneu)
Girona (Teatre Municipal)

Consulteu web
11.30
12.00
12.00
18.00

8-11 març
9 març
9 març
9 març
9 març

18.00
20.00
20.30
20.30
20.30
21.00
12.00
18.00
18.00
18.00
20.30

9 març
9 març
9 març
9 març
9 març
9 març
10 març
10 març
10 març
10 març
15 març

