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de 1984 ^ ^ 

IMPORTANT EMPRESA DE PINSOS 
COMPOSTOS, QUE VOL INTRODUIR-SE A LA 

PROVÍNCIA DE GIRONA 

necessita 
REPRESENTANT-VENEDOR 

Es demana: 
Edat de 2 4 a 32 anys. 
Vehicle propi 
Experiència en vendes, en aquest o altres ranns. 
Alta capacitat de treball, organització i iniciativa. 
Atracció pel món ramader. 

S'ofereix: 
Formació a càrrec de l'empresa. 
Sou, comissions, quilometratge i dietes. 

Escriviu a Punt Diari, Apt. 4 6 2 de Girona, Ref. Ramader, ex
plicant clarament el curriculum vitae, motiu pel qual ha contestat 
aquest anunci, data d'incorporació a l'Empresa, Wxigències, etc. 

Assegurem màxima discreció. 

DISTRIBUÏDOR D ' I M P O R T A N T M A R C A NECESSITA 

DEPENDENT 
Haurà d'ésser una persona jove, S.M.C., que sigui responsable, ordena
da, amb iniciativa i que parli català. Preferible amb experiència i que resi
deixi a Girona o voltants. El sou estarà en funció de l'experiència aporta
da. Interessats, poseu-vos en contacte amb: 

PSICOLOGIA APLICADA 
Juli Garreta, 10 Girona Tel. 21 18 06 
REFINEM: 11720 SELEX 

EMPRESA CONSTRUCTORA DE PLATJA D'ARO 
NECESSITA 

SECRETÀRIA 
ES DEMANA: Responsabilitat i alta capacitat de treball, 
valoraran idiomes. 

Per concretar entrevista, de dilluns a divendres, de 2 a 
ai tel. (93) 235 79 96 

Es 

4, 

COMERCIAL GIRONA DE LLIBRERIES, S.A. 

Necessita representant per visitar llibreries. 
Es requereix cotxe propi. 

Presenteu-vos avui, de 9 a 1 i de 4 a 7, 
al carrer Francesc Artau, 6 baixos bis. 

OPORTUNITAT!! 
A Salt, pisos en venda, 3 i 4 

dormitoris 
Entrada només 300.000 ptes. i 

20.440 ptes. al mes. 
Preu total: 1.700.000 ptes. 

INCOSASA 
Cl. Major, 2 1 0 
Tel. 2 3 66 11 

SALT 

OPORTUNITAT!! 
ASALT 

LOCALS COMERCIALS 
~ EN VENDA 
ENTRADA MÍNIMA 

Resta... fins a 2 0 anys 

INCOSASA 
c/. Major, 210 -

Tel. 23 66 11 - Salt. 

ROBATORI 
El dia 4 a la nit va ésser robat el 
meu cotxe, marca Ford Fiesta, 
marró clar metal.litzat, amb ma

trícula GE-8809-l. 
Gratificaré el que em doni notí
cies de la meva eina de treball. 

Truqueu, si vos plau, al 
tel. 47 06 22. 

SPRINT EXPRESS 
MENSAJEROS S.A. 

D e s i t j a r i a c o n t r a c t a r 
m issa tge rs a m b m o t o per 
c o m p t e p rop i ( con t rac ta 
c ió m e r c a n t i l ) . In te res
s a t s , t r u q u e u al 2 1 2 0 5 0 
de G i rona , o al 5 1 0 7 1 1 
de F igueres. 

DESAPAREGUDA bossa verme
lla amb un casc gris, un hernés 
vermell i paracaigudes groc. Da
vant del Restaurant Rosaleda-
Giroha. Es prega qui en sàpiga 
qualsevol informació que truqui 
al Tel. 23 31 23. 

S!^ rADAC 
Associació DAcci6 Cultural 
c/. Auriga. 2-Pml. Telèfon 21 38 3S GIRONA 

Han enregistrat dos discs 

Rockson porta el seu «heavy: 
empordanès a «Tocatâ  

FIGUERES (De la nostra Redac
ció).— Avui , dimarts dia nou 
d'octubre, to t l 'estat espanyol 
podrà veure l'actuació d'-un grup 
musical empordanès. Rockson, 
el grup de rock dur figuerenc, va 
enregistrar fa poc a Prado del 
Rey dues cançons per al progra
ma Tocata, que s'emetrà aquest 
dimarts que ve. El Heavy Meta! 
empordanès comença a sonar 
arreu de l'Estat i una nova etapa 
s'obre pels cinc rockers que va
ren crear Rockson a mitjans de 
l'any mil nou-cents setanta-nou. 

Ara farà cinc anys que cinc 
empordanesos es varen reunir 
per crear un conjunt de rock dur, 
de l'anomenat Heavy Metal. 
Quatre sempre han estat els ma
teixos: Joan Cardoner, nascut a 
Espolla, cosa que vol que quedi 
claca, la veu; Francesc-Franck-
Vila, és el guitarra; Andreu Bas-
saganas, el teclats i Martí Rodrí
guez, el bateria. L'altre membre 
sempre ha estat un problema pel 
grup, perquè, segons ens deia 
Joan Cardoner: «Figueres no és 
una ciutat de baixos». «Fins fa 
poc —ens continuava explicant 
en Joan— un gironí, Francesc Li-
clpit, al qual nosaltres coneixem 
per Cuco, era qui tocava, però 
uns dies abans d'enregistrar el 
programa de televisió va patir un 
accident de moto, es va escap
çar la punta d'un dit, i va ser ne
cessari de substituïr-lo per Pau 
Cardona, que és amb ei que sor
tim a Tocata». 

Des del mateix moment de la 
creació de Rockson els seus 
components varen tenir les idees 
clares pel que feia a la música 
que farien: seria rock dur, Heavy 
Metal, i ells mateixos compon-
drien les cançons. 

Les primeres passes de Rock
son, com les de tots els nous 
grups, varen ser difícils i la pri
mera oportunitat la varen tenir 
amb motiu d'un concurs nacio
nal de rock que va posar en mar
xa la casa Bimbo: «Per a aquell 
concurs — e x p l i c a v a J o a n 
Cardoner— varen enregistrar 
una maqueta que va sonar per 
Ràdio Girona. Després varen ve
nir les actuacions, però sempre 
totes a les comarques gironines. 

El temps continuava passant i 
va arribar per Rockson l 'oportu
nitat d'enregistrar un disc. Joan 
Cardoner explicava així aquell 
fe t : «Sabíem que si volíem conti
nuar endavant enregistrar un 
disc era un pas important. Và
rem començar a ajuntar peles i 
,ens vàrem posar en contacte 
amb Joan Sirvent, que és tècnic 
de grabació als estudis Gemma-
2 de Barcelona. Quan vàrem te
nir les cinc-centes mil pessetes 
que valia el disc el vàrem enre
gistrar. Estava composat per 
quatre cançons: «Herederos del 
Rock», i «En tu mente està», que 
més tard varen sortir en un sin-
gle, i «Hechiceros» i «La chica 

Aquest braç 
etdonarà 
un cop de 

mà. 

del Rolls». El disc va tenir gran 
èxit i a les ràdios locals es va 
mantenir algunes setmanes als 
primers llocs de les llistes 
d'èxits, però tot i que es va ven
dre bé, no s'ha amortitzat». 

Aquell disc va ser per Rockson 
un gran pas i va suposar al grup 
empordanès d'entrar en contac
te amb el que ara és el seu pro
motor, Joan Carles Doval de la 
casa Picap: «Amb Picap —ens 
explica Joan— vàr«m signar un 
contracte de promoció per tres 
anys. Els vàrem vendre el master 
del disc, que ells s'encarregaran 
de promoure arreu de l'estat. A 
part d'aquest disc ei contracte 
amb Picap ens obligarà a 
enregistrar-ne tres mes, un cada 
any, mentre que ells, per la seva 
banda s ' e n c a r r e g a r a n de 
proporcionar-nos actuacions». 

I la nova promotora de Rock
son ja ha aconseguit una actua
ció important per al grup empor
danès. Dimarts es podrà veure 
arreu de l'Estat espanyol a tra
vés del programa «Tocata», de 
televisió espanyola: «En principi 
—ens continuava explicant Joan 
Cardoner— el programa en el 
qual havíem de participar era el 
Show d'Àngel Casas, a TV3 pe
rò els consellers musicals .del 
programa, que varen sentir el 
disc, varen dir que era massa dur 
í que no lligava amb el programa. 
Va ser després quan els nostres 
promotors varen triar televisió 
espanyola i el programa 
Tocata». 

D'aquesta manera Rockson 
viatjava a Madrid i el dia onze de 
se tembre enreg is t rava dos 
cançons que s'emeteran avui di
marts. Joan Cardoner explicava 
la visita a TVE: «Va ser interes

sant. Vàrem estar tot ei dia, la 
diada de Catalunya, per enregis
trar dues cançons, però va estar 
bé. La presentadora del progra
ma és molt simpàtica, parla ca
talà i està molt bona. Però el 
«tiu» és molt <ixungo»; encara 
és l'hora que ens ha de dir hola». 

Rockson sembla que, marxa 
pel bon camí. El seu disc es dis
tribueix ja per tot l'Estat i ha en
trat als «40 principals» de la SER 
a Madrid. Després de l'actuació 
de TVE Rockson prepara ja la 
presentació a Barcelona que, se
gons ells, «ha de ser sonada». 

Els membres de Rockson so
mien d'emular els Van Alien, els 
Hairon Maiden, etc i convertir-se 
ben aviat en professionals «qüe 
és el que volen els socialistes», 
ens diu en Joan. 

— No voldràs dir que els socia
listes també us fan promoció? 

«És ben clar —em respon en 
Joan— No diuen que no volen 
que tinguis dos feines?». 

De geografia humanista 

J. Nogué llegeix demà 
una tesi doctoral 

GIRONA (De la nostra Redac
ció).— Joan Nogué i Font, pro
fessor de Geografia del Col.legi 
Universitari de Girona, llegirà 
demà dimecres a 2/4 de 12 del 
matí a l'aula Francesc Civil de 
la Facultat de Lletres del Col.le
gi Universitari de Girona (Plaça 
St. Domènech, 9), la seva tesi 
doctoral titulada «Geografia 

humanista i paisatge». Una lec
tura humanista del paisatge de 
la Garrotxa a través de la litera
tura i de cinc grups d'experièn
cia ambiental». Integraran el 
tribunal Helena Estalella, M^ 
Dolors García Ramon, Jordi 
Castellanos, Horacio Capel i 
Joan Vila Valentí. 


