Dimarts, 29 de setembre
de 1981

Desfilada
de models
a benefici
de MIFAS
GIRONA (De la nostra Redacció).— L'Associació de Minusvàlids Físics de Girona ha
preparat una gran vetllada en
el Teatre Municipal de Girona per al proper dijous dia 8
d'octubre. La reunió començarà a les cinc de la tarda i
serà a benefici dels associats
a MIFAS. L'acte consistirà
en la presentació de la col.
lecció d'Alta Pelleteria 8182, de la Casa Mir de Girona
i de la Bisbal.
Val a dir que la presentació de la desfilada anirà a
cura d'en Jordi Busquets,
mentre que l'entrada serà gratuïta sempre que es porti invitació. Cal destacar també
que en el curs de la desfilada se sortejarà una valuosa
peça de pells obsequi de Casa
Mir. Les invitacions per assistir a aquesta desfilada es
poden recollir a Casa Mir de
la Bisbal, carrer del Pont
número 15 i telèfon 64 03 01
o be' a la Pelleteria Mir de
Girona, situada al carrer Mercaders número 4, amb el telèfon 21 34 94.

Exposició
sobre la Girona
d'avui a
Perpinyà
GIRONA

(Ue la nostra Re-

dacció).— Els Ajuntaments
de Girona i de Perpinyà han
portat a terme l'organització d'una gran exposició sobre la capital gironina. Aquesta mostra recollirà un ampli
especre de l'art gironí actual
i estarà oberta des del proper
dia 1 d'octubre fins el quinze del mateix mes en el magnífic edifici del Palau de Congressos de la capital del Roselló. Aquesta exposició serà
una part més dels intercanvis
culturals i polítics entre les
dues ciutats i que varen començar aviat farà un any amb
una visita que el batlle de Girona va portar a terme a
aquell indret.

Mostra de
cotxes a les
Fires gironines
GIRONA (De la nostra Redacció).— Les Fires i Festes
,de Girona començaran el
proper dia 24 d'octubre i es
perllogaran fins l'I de novembre. Coincidint
amb
aquestes dades, es portarà a
terme la Pira, abans certamen, que aplegarà més de
setanta expositors i també un
gran nombre de marques que
muntaran els seus stands en el
recinte de la Devesa. Per primera vegada en el curs dels
darrers anys hi haurà cotxes,
tot i que segons sembla s'ha
creat un cert enrenou entre
les diferents marques

vmr

Gironès
El pugó comença a afluixar

Curs 8 1 - 8 2

Operació per arranjar
la Devesa de Girona

Anuari del Col·legi
Universitari gironí

GIRONA (De la nostra Redacció, per R. Rovira).— L'ajuntatament de Girona ha començat
una àmplia operació d'arranjament de la Devesa. Des de fa uns
dies la nova escala mecànica especial per esporgar plàtans ha començat a actuar amb una eficàcia ben evident. Cal recordar que
no fa pas gaire temps un home
va morir perquè una branca seca li va esclafar el cap. Per evitar aquests tipus d'accidents,
l'Ajuntament cada any quan arriba aquesta època procedeix a
una àmplia esporgada dels arbres
més vells. Així mateix s'està procedint a l'aplanament i acondicionament de tot el sòl del parc,
per tenir-lo a punt de solfa cara a les properes Fires i Festes de
Sant Narcís'.
L'operació d'esporgar els arbres de la Devesa durarà encara
uns dies més, tot i que es portaa

molt bon ritme. Aprofitant l'avinentesa, les brigades municipals
recullen i cremen el gran nombre de fulles seques que en el
curs dels darrers dies han caigut dels arbres.
La ventada de dissabte passat va produir també el trencament de moltes branques sense que sortosament es produís
cap de^ràcia personal.

ELS PAPUS COMENCEN
A AFLUIXAR
A mesura/que el fred es comença a apoderar les nostres comarques, el famós papu de la Devesa també va retornant al seuestat letàrgic per passar l'hivern. Els insectes s'han anat amagant sota l'escorça dels plàtans i
la tranquil.litat ha retornat als
veïns d'aquelles rodalies.

NEGRÓÏÒGIQÜES
ISIDRE SERRAT
I FÀBREGA
Diumenge passat, 2 7 de setembre de 1 9 8 1 , va morir a Barcelona, víctima d'accident, Isidre
Serrat i Fàbrega, a l'edat de 4 9
anys. El senyor Isidre Serrat era
viatjant de professió, havia nascut a Salt, estava casat amb Dolors PadrOsa i Eudaldo, i era pare
d'una filla, Anna.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima serà oficiada
avui dimarts, 2 9 de setembre de
1 9 8 1 , a les 5 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Jaume
del Veïnat de Salt.
Descansi en pau.

FINA LATORRE I
VILALLONGA
I CRISTINA FERRER I
LATORRE
Dissabte pasat, dia 2 6 de setembre, varen morir a Igualada,
víctimes d'accident. Fina Latorre
i Vilallonga i Cristina Ferrer i Latorre, de 3 5 i 6 anys d'edat, mare i filla.
La senyora Fina Latorre i Vilallonga era casada amb Josep Ferrer i Queralt i mare de dues filles,
Maria i C r i s t i n a ,
aquesta
darrera miorta també en l'accident.
La finada Fina Latorre era filla
d'Angel Latorre i Rios, metge de
Bescanó.
La missa exequial i els funerals
foren oficiats ahir dilluns, dia 2 8
de setembre, a les 12 del migdia, a l'església parroquial de
Santa Coloma de Queralt.
Aquest dijous, a les 7 de la tarda, es farà una missa a l'església
parroquial de Bescanó.
Descansin en pau.
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Planas i Vila, soltera i filla de
Llarhbilles.
La missa exequiai en sufragi
per la seva ànima serà oficiada
avui dimarts, 29 de setembre de
1 9 8 1 , a l'església parroquial de
Campllong.
Descansi en pau.

MIGUEL CARPINTERO
GIJO
Dissabte passat va finir els
seus dies a Girona Miguel Carpintero Gijo, de 71 anys d'edat,
industrial pintor.
El finat Miguel Carpintero era
casat amb Victòria Muiïòz i pare
de sis fills: Miguel, Juiiàn, Jaime, Pedró, Àngel i José.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima fou oficiada
dissabte dia 2 6 , a les 4 de ía tgrda, a l'església de l'Hospital Provincial de Girona.
Descansi en pau.

ÀNGELA SALARICH
I CODINA
A l'avançada edat de 91 anys
va finir els seus dies, al seu domicili del Carrer Oviedo n ° 26 de
Sant Narcís, Àngela Salarich i
Codina, vídua d'Emili Hospital i
Cortada.
La finada Àngela Salarich era
mare de tres fills: Teresa, Pere i
Dolors.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima fou oficiada
dissabte passat dia 2 6 de setembre de 1 9 8 1 , a dos quarts

GIRONA (De la nostra Redacció).— El Col·legi Universitari de Girona depenent de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha publicat el seu
anuari corresponent a l'anj'
1981-82. L'ampli dossier recull totes les activitats que
s'han portat a terme durant
l'any anterior i marca els trets
principals del nou curs que estem a punt d'engegar.
Les primeres planes del llibret estan dedicades a les publicacions que el Col.legi Universitari gironí" ha tret durant
els darrers mesos. Una relació
de disset llibres composa
aquesta àmplica i acurada
mostra bibliogràfica on s'hi
poden trobar llibres com "El
vulcanisme a les comarques
de Girona", o "Les eleccions
del 15 de juny a casa nostra". Així mateix, hi ha una
àmplia informació sobre les
condicions per entrar a les
diferents facultats, el sistema
d'estudis que es fan en cada
especialitat, així com també
el límit de permanència en el
centre. El president del Patronat continua essent l'Albert
Casellas, mentre que el director, tot i els rumors que darrerament han circulat, serà
de sis de la tarda, a l'església parroquial de Sant Narcís.
Descansi en pau.

VICENTE ALVAREZ
RODRÍGUEZ
A l'edat de 5 4 anys, víctima
d'accident, va morir a Figueres

ANUARI
DEt COL.LEGï
UNIVERSITARI
DE GIRONA
iMMÍfíSMA

UNÍVgRSÍTAT AUTONOÍVfA De BAÏlCetOftíA

L'anuari del col.legi universitari
de Girona és una completa mostra de les activitats que es porten
a terme a la universitat

en Jordi Nadal. Tot seguit es
fa una àmplia relació dels cursos d'Història, Geografia i
Art, Filologia Hispànica, Filosofia, i també una completa
relació dels horaris destinats a
cada curs en les branques restants.' Finalment es complementa l'obra amb un exhaustiu calendari acadèmic on
s'hi relacionen els dies festius
durant l'exercici 81-82, i el
sistema de matriculació, que
enguany és una mica més
complicat que en edicions anteriors;
el cap de setmana passat, Vicente Alvarez Rodríguez.
La missa exequial en sufragi
per la seva ànima serà oficiada
avui dimarts, 29 de setembre, a
les 10 del m'atí, a l'església
parroquial de Vilanant.
Descansi en pau.

NAIXENCES
— Una nena, Eva, filla de Purificació Estevadé i de Manuel Cànoves, de Calonge.
— Un nen, Manel, fill de Dolors
Martínez Porcel i de Manuel Romero, de Sant Pere Pescador.
— Una nena, Vanesa, filla de
Francesca Soto Romero i de Juli
Rodríguez, de Girona.
— Un nen, fill de Joaquima Pi i
Farrerès i de Josep Godó, de Flaçà.
— Un nen, Alejandro, fill de
Juana Cruz Castillejos i de José
Gómez, de Calonge.
— Un nen, Enrique, fill de Sagrario Hernàn Martínez i d'Antonio Menor de Palafrugell.
— Un nen, Ivan, fill de Carmen
índia Carbajal i de Felipe MontaPia, de Blanes.
— Una nena, filla de Carmen
Naranjo Quintana i de Jesús To-

rralbo, de Banyoles.
— Una nena, filla de Josefa
Martí i A n t ó n i de Manuel Rodríguez, de Calonge.
— Una nena, filla de Remei
Dausà i Masa i de Manuel Malagrón, de Llagostera.
— Una nena, Montse, filla de
Manuela Rivero Prendres i de Miguel Antonio Rodríguez, d'Amer.
— Una nena, filla d'Antònia
Cordero Aula i de Josep Maria
Silva, de Palamós.
— Un nen, Ferran, fill d'Anna
Maria Sàncfíez Gómez i d'Antonio Agustí, de la Platja d'Aro.
— Un nen, Albert, fill de Teresa Turon i Fulla i d'Alfons Casademón, de Salt.
— Un nen, Gerard, fill de Milagros Martín Mora i de Manuel
Atolaga de Blanes.

PREGUEU DÉÜ EN CARITAT
per 1 ànima de

ISIDRE SERRAT I FÀBREGA
NEUS PLANAS I VILA
A l'avançada edat de 82 anys,
va finir els seus dies dissabte
passat dia 2 6 , al seu domicili de
Can Vinyes de Campllong, Neus
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qui morí a Barcelona víctima d'accident el dia 2 7 de setembre de 1 9 8 1
a l'édat de 4 9 anys, havent rebut la Santa Unció

A.C.S.
La seva esposa, Dolors Padrosa i Eudaldo, filla Anna; mare, Anna; pare polític, Albert; germans, Pere, Lourdes i Carles; germans polítics, Lluïsa Puyol,
Lluís Serrat, Margarida Tur, Maria, Marian, Lluís i Aureli Padrosa; nebots,
cosins i família tota, participen a llurs amistats tan sensible pèrdua. La Missa
Exequial en sufragi de la seva ànima, se celebrarà avui dimarts, dia 29, a les
cinc de la tarda, a l'Esglésià Parroquial de Sant Jaume.
Domicili familiar, carrer Major n° 114, ler. 3^.
Salt, 29 de setembre de 1981.

